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FACTORI DE RISC ÎN DETERIORAREA FUNCºIEI
COGNITIVE LA VÂRSTNICI
Risk factors in cognitive function deterioration in elderly
Dr. Ioana Gabriela Fita, Dr. Gabriel Ioan Prada
Institutul Na¡ional de Gerontologie ¿i Geriatrie „Ana Aslan“, Bucureşti

REZUMAT
Obiective: Identificarea influenţei exercitate de către activitatea fizică asupra declinului cognitiv măsurat prin
MMSE la o categorie selecţionată de vârstnici.
Material şi metode: În studiu au fost introduşi un număr de 415 pacienţi cu vârsta ≥ 65 de ani, internaţi în
INGG Ana Aslan în perioada 2009-2010. Aceştia au fost împărţiţi în funcţie de mediul de trai actual şi în
funcţie de tipul de activitate fizică pe care a presupus-o meseria de bază la pacienţi provenind din mediul
urban sau rural şi la pacienţi cu status activ şi status sedentar. Mediul de trai şi statusul meseriei de bază au
fost considerate parametri indirecţi ai activităţii fizice. Conform obiectivelor propuse au fost înregistrate
următoarele evaluări: tensiune arterială sistolică şi diastolică; indice de masă corporală; colesterol total seric,
trigliceride, glicemie à jeun, Mini Examinarea Statusului Mental pentru evaluarea funcţiei cognitive. S-au
comparat grupurile de pacienţi din mediul rural şi din mediul urban şi subgrupurile de pacienţi activi şi
sedentari din ambele medii din punct de vedere al funcţiei cognitive, constantelor biologice menţionate,
tensiunii arteriale şi indicelui de masă corporală.
Rezultate: În mediul urban valoarea medie a scorului MMSE a fost mai mare decât în mediul rural, acest
lucru fiind probabil influenţat şi de nivelul de educaţie. În ceea ce priveşte constantele biologice studiate,
valorile medii ale acestora au fost, de asemenea, mai mari în mediul urban faţă de mediul rural. MMSE,
tensiunea arterială, IMC şi constantele biologice au fost influenţate pozitiv de statusul activ. S-a constatat o
corelaţie negativă între MMSE şi vârstă şi între MMSE şi glicemia à jeun şi o corelaţie pozitivă medie între
MMSE şi colesterol.
Concluzii: Rezultatele noastre confirmă posibilitatea de a utiliza mediul de viaţă şi tipul de activitate
profesională ca parametri indirecţi de evaluare a efectului efortului fizic de lungă durata asupra evoluţiei
deficitului cognitiv la vârstnic.
Rezultatele obţinute pot sugera corelaţii între funcţia cognitivă, activitatea fizică, profilul metabolic, tensiunea
arterială, care trebuie cercetate ulterior prin studii longitudinale prospective care să aprofundeze rezultatele
obţinute de noi.
Cuvinte cheie: vârstinici, funcţie cognitivă

ABSTRACT
Objective: Identifying the influence of physical activity on cognitive impairment measured by MMSE at a specific
category of elderly.
Material and methods: In this trial we had 415 patients over 65 years old hospitalised in NIGG Ana Aslan during
2009-2010. These patients were split depending on actual living area and on physical activity type that their job
involved in patients from urban or rural area and active or sedentary patients. The way of living and the status of
their work were considered the indirect parameters of the physical activity. In accordance with the proposed
objectives, the following evaluations were performed: systolic and diastolic blood pressure, body mass index, the
serum total cholesterol, triglyceride, blood sugar, Mini-Mental State Examination for the evaluation of the cognitive
function. Patients from both rural and urban area were compared and the subdivision of active and sedentary
patients regarding the cognitive function, the biological constant blood pressure and body mass index.
In the urban area, the MMSE score was higher than in the rural area due to the better level of education. As of the
biological constant studied, the values were higher in the urban area versus rural area. MMSE, the blood pressure,
IMC and the biological constant were positively influenced by the active status. As a result, a negative correlation
between MMSE and age and between MMSE and blood sugar and a medium positive correlation between MMSE
and cholesterol were found.
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Conclusions: Our outcomes confirm the possibility of using the lifestyle and the type of work as indirect parameters
of evaluation of physical activity on the long term about the cognitive deficiency in elderly.
Also, the obtained results could suggest correlations between the cognitive function, the physical activity, the
metabolic profile and the blood pressure, which need to be studied through the longitudinal studies in order to
better understand and improve the quality of results found by us.
Key words: elderly, cognitive function

INTRODUCERE
Tulburările cognitive reprezintă unele dintre
cele mai importante afecţiuni ale vârstnicilor, din
cauza implicaţiilor personale, sociale, de evoluţie şi
prognostic, mai ales în contextul îmbătrânirii generale a populaţiei. Evidenţele rezultate din studiile
clinice efectuate în ultimii douăzeci de ani în ceea
ce priveşte efectele exerciţiului fizic regulat asupra
tulburărilor cognitive sunt neconcludente. De aceea,
studiul nostru îşi propune să introducă în evaluarea
implicaţiilor exerciţiului fizic asupra funcţiei cognitive la vârstnici doi parametri indirecţi ai activităţii
fizice: „Mediul de trai“, considerat ca fiind un factor
predictiv al activităţii fizice, din cauza particularităţilor sociale ce definesc viaţa de zi cu zi din
România, şi „Statusul activităţii zilnice“, considerat
ca parametru indirect al activităţii fizice de lungă
durată.

OBIECTIVE
Identificarea influenţei exercitate de către activitatea fizică asupra declinului cognitiv, măsurat prin
MMSE la o categorie selecţionată de vârstnici.

MATERIAL ŞI METODE
Acest studiu este un studiu clinic observaţional
retrospectiv de tip cohortă. În studiu au fost introduşi
un număr de 415 pacienţi cu vârsta ≥ 65 de ani,
internaţi în INGG Ana Aslan în perioada 20092010, pe baza criteriilor de includere şi excludere.
Criterii de includere: pacienţi neinstituţionalizaţi; vârsta ≥ 65 de ani; diagnosticaţi cu una sau
mai multe din următoarele afecţiuni în antecedentele
personale patologice: diabet zaharat tip 2 echilibrat,
hipertensiune arterială, hipercolesterolemie, hipertrigliceridemie.
Criterii de excludere: patologie care poate limita
în mod sever supravieţuirea (ex. boli terminale);
pacienţi cu sindrom coronarian acut; demenţă severă; alte afecţiuni care contraindică implicarea
într-un program de recuperare motorie.

Pacienţii au fost împărţiţi în două grupe mari în
funcţie de mediul de trai actual în pacienţi provenind
din mediul Urban (U) şi pacienţi provenind din
mediul Rural (R). Mediul de trai este considerat în
acest studiu ca fiind parametru indirect al activităţii
fizice zilnice.
Fiecare grup de pacienţi a fost împărţit, în funcţie
de tipul de activitate fizică pe care a presupus-o
meseria de bază, în două categorii, denumite status
activ (A) şi status sedentar (S). Statusul meseriei de
bază este considerat ca fiind un parametru indirect
al activităţii fizice pe o perioadă îndelungată. Au
fost considerate persoane cu status activ pacienţii
cu meserie care a presupus muncă fizică cu un consum mare energetic, iar ca persoane cu status sedentar, persoanele ce au avut o meserie care nu implica
efort fizic sau consum energetic important (1).
Conform obiectivelor propuse, au fost înregistrate următoarele evaluări: tensiune arterială sistolică (TAS) şi diastolică (TAD); indice de masă corporală (IMC); colesterol total seric, trigliceride,
glicemie a jeun, Mini Examinarea Statusului Mental
(MMSE) pentru evaluarea funcţiei cognitive. (2).

ANALIZA STATISTICĂ
Pentru analiza statistică a grupului de studiu
s-au folosit metode de statistică descriptivă. Pentru
analiza statistică a variabilelor s-au folosit valorile
medii ale acestora ± deviaţia standard (SD). Analiza
datelor între două variabile a fost făcută folosind
Student t test, iar comparaţiile multiple între grupurile de studiu au fost făcute folosind analiza de
varianta ANOVA. A fost utilizată corelaţia Pearson
pentru evaluarea corelaţiei între MMSE şi factorii
de risc studiaţi, de exemplu valorile glicemiei a
jeun, à colesterolului seric total, TAS, TAD, IMC.
Semnificaţia statistică s-a atins la p < 0,05.

REZULTATE
Studiul a inclus 415 pacienţi, dintre care 152 din
mediul rural (36,63%) şi 263 din mediul urban (63,37%),
138 de bărbaţi (33,25%) şi 277 de femei (66,75%).
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Pacienţii au fost evaluaţi şi din punct de vedere
al nivelului de educaţie, deoarece acesta poate
influenţa scorul MMSE. (Fig. 1)

semnificaţie statistică la nici unul dintre grupuri.
Această situaţie poate fi rezultatul nivelului de
educaţie al lotului studiat.
În cazul evaluării încrucişate a subgrupelor de
pacienţi, s-a obţinut semnificaţie statistică doar în
cazul MMSE „ÎNREGISTRARE“ şi MMSE
„ATENŢIE ŞI CALCUL“ ceea ce confirmă datele
prezentate anterior. (Tabelul 1, Tabelul 2).
În ceea ce priveşte grupurile Urban şi Rural din
punct de vedere al constantelor biologice, se observă
diferenţe semnificative statistic pentru colesterol,
glicemie şi IMC, care pot fi explicate prin modul de
viaţă diferit între aceste grupuri.
Se observă că există diferenţă semnificativă statistic între pacienţii activi şi cei sedentari în ceea ce
priveşte constantele biologice. În cazul colesterolului total seric, al trigliceridelor serice, al glicemiei
à jeun şi al IMC s-a observat o posibilă influenţă
pozitivă a activităţii fizice asupra acestor constante.
(Tabelul 3, Tabelul 4).
Corelaţia simplă dintre vârstă şi MMSE „total“
a arătat, aşa cum era de aşteptat de altfel, o corelaţie
inversă între vârstă şi scorul MMSE „total“ pentru
cohorta studiată.
Corelaţia simplă dintre colesterol total seric şi
MMSE „total“ a arătat o corelaţie pozitivă medie
între cele două variabile, iar în cazul glicemiei à
jeun a arătat că există o corelaţie negativă medie

FIGURA 1. Nivelul de educaţie al pacienţilor studiaţi

Scala MMSE total are valori semnificative statistic mai mari atunci când s-au comparat pacienţii
activi din mediul urban şi pacienţii activi din mediul
rural, dar nu există semnificaţie statistică între
grupurile urban şi rural, ceea ce înseamnă că activitatea fizică de durată medie exprimată prin evaluarea statusului (Activi vs Sedentari) poate să
influenţeze evoluţia MMSE total.
Dintre subscalele MMSE s-au obţinut valori
semnificative statistic pentru MMSE „ÎNREGISTRARE“, MMSE „ATENŢIE ŞI CALCUL“ pentru
toate categoriile de pacienţi, în timp ce pentru
MMSE „MEMORIE“ s-a observat o diferenţă statistic semnificativă pentru pacienţii Urban Activi vs
Rural Activi, iar pentru subscalele MMSE „LIMBAJ“ şi MMSE „ORIENTARE“ nu s-a obţinut

TABELUL 1. Valorile medii ale MMSE şi ale subscalelor MMSE ± SD. la pacienţi, în funcţie de mediu: rural/urban
MMSE „TOTAL“
MMSE
„ORIENTARE“
MMSE
„ÎNREGISTRARE“
MMSE „ATENŢIE
ŞI CALCUL“
MMSE
„MEMORIE“
MMSE „LIMBAJ“

U
R
Pvalue
UA
RA
Pvalue
28,8±4,8 26,1±2,9 0,056 28,83±4,82 27,08±3,59 0,025

US
RS
Pvalue
26,19±2,96 24,8±1,98 0,037

9,6±1,13 8,6±0,42

0,158

9,6±1,13

8,7±0,49

0,125

8,9±0,64

8,5±0,35

0,072

2,8±0,56 2,6±0,42

0,019

2,85±0,60

2,69±0,48

0,01

2,78±0,55

2,5±0,35

0,044

4,8±1,27 4,6±1,13

0,003

4,8±1,27

4,7±1,20

0,0008

4,5±1,06

4,4±0,99

0,0012

2,8±0,56 2,4±0,28

0,095

2,83±0,59

2,79±0,56

0,0006

2,41±0,29

2,2±0,14

0,1

8,8±1,27 7,9±0,64

0,094

8,85±1,30

8,1±0,78

0,058

7,6±0,42

7,2±0,14

0,183

TABELUL 2. Valorile medii ale MMSE şi ale subscalelor MMSE ± SD la pacienţi, în funcţie de subcategorii.
UA
MMSE „TOTAL“

US

28,93±4,9 26,19±2,96

MMSE
9,6±1,13
„ORIENTARE“
MMSE „ÎNRE2,85±0,6
GISTRARE“
MMSE „ATENŢIE 4,8±1,27
ŞI CALCUL“
MMSE
2,83±0,59
„MEMORIE“
MMSE „LIMBAJ“ 8,85±1,30

Pvalue
0,055

UA

RS

28,93±4,90 24,8±1,98

Pvalue
0,142

US

RA

26,19±2,96 26,98±3,52

Pvalue
0,057

8,9±0,64

0,07

9,6±1,13

8,5±0,35

0,196

8,9±0,64

8,7±0,49

0,072

2,78±0,55

0,001

2,85±0,60

2,5±0,35

0,061

2,78±0,55

2,69±0,49

0,044

4,5±1,06

0,008

4,8±1,27

4,4±0,99

0,015

4,5±1,06

4,7±1,20

0,001

2,41±0,29

0,098

2,83±0,59

2,2±1,14

0,243

2,41±0,29

2,79±0,56

0,1

7,6±0,42

0,189

8,85±1,30

7,2±1,14

0,339

7,6±0,42

8,1±0,78

0,183
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TABELUL 3. Valorile medii ale colesterolului total seric, trigliceride, glicemie à jeun, IMC, TAS, TAD ± SD la pacienţi,
în funcţie de mediu şi status
P
P
UA
RA
US
RS
Pvalue
value
value
Colesterol 172,2±43,98 153,8±30,97 0,028 168,5±41,36 150,7±28,78 0,03 173,6±44,97 155,2±31,96 0,027
total seric
(mg/dl)
U

R

Triglice134,2±24,18
ride serice
(mg/dl)

118,1±12,8

0,083 133,1±23,40

111,4±8,06

0,176 135,8±25,31

112,6±8,91

0,172

Glicemie à
jeun
(mg/dl)
IMC
(kg/m2)
TAS
(mmHg)
TAD
(mmHg)

97,1±2,19

96,3±1,63

0,021

98,7±3,32

95,8±1,27

0,154

99,3±3,75

96,6±1,84

0,099

30,13±1,50

29,43±1,01

0,036

30,6±1,84

28,2±0,14

0,363

30,84±2,01

29,16±0,82

0,14

133,6±9,62

126,1±4,31

0,119

132,5±8,84

119,8±0,14

0,434 134,7±10,39 123,8±2,69

0,231

91,6±1,13

88,1±1,34

0,939

89,3±0,49

87,2±1,98

0,237

0,694

92,4±1,70

89,1±0,64

TABELUL 4. Valorile medii ale colesterolului total seric, trigliceride, glicemie à jeun, IMC, TAS, TAD ± SD la pacienţi
în funcţie de status.
P
P
P
UA
RS
US
RA
value
value
value
168,5±41,36 173,6±44,97 0,001 168,5±41,36 155,2±31,96 0,016 173,6±44,97 150,7±28,78 0,044
UA

Colesterol
total seric
(mg/dl)

US

Trigliceride
serice
(mg/dl)

133,1±23,4

Glicemie
à jeun
(mg/dl)
IMC
(kg/m2)
TAS
(mmHg)
TAD
(mmHg)

98,7±3,32

99,3±3,75

0,035

30,6±1,84

30,84±2,01

132,5±8,84
89,3±0,49

135,8±25,31 0,001 133,1±23,40

112,6±8,91

0,155 135,8±25,31

111,4±8,06

0,192

98,7±3,32

96,6±1,84

0,073

99,3±3,75

95,8±1,27

0,039

0,001

30,6±1,84

29,16±0,82

0,12

30,84±2,01

28,2±0,14

0,368

134,7±10,39 0,064

132,5±8,84

123,8±2,69

0,201 134,7±10,39

119,8±0,14

0,433

89,3±0,49

89,1±0,64

0,065

87,2±1.97

0,945

92,4±1,7

0,638

între aceasta şi scorul MMSE „total“ la pacienţii
din cohorta studiată, ceea ce înseamnă că scorul
mediu MMSE total poate fi influenţat de prezenţa
diabetului zaharat în lotul studiat.
În cazul trigliceridelor serice, corelaţia simplă a
arătat că nivelul acestora nu a putut fi asociat cu
valorile MMSE „total“. Acelaşi rezultat s-a obţinut
şi în cazul IMC, şi TAS şi TAD. (Tabelul 5)

DISCUŢII
Pacienţii din cohorta studiată prezintă caracteristicile generale ale populaţiei vârstnice. Toţi pacienţii prezintă o polipatologie semnificativă, cu
polipragmazie asociată.
În acest studiu, rezultatele au arătat o valoare a
scorului MMSE „total“ mai mare în mediul urban

TABELUL 5. Corelaţia Pearson între MMSE „total“ şi vârstă, colesterol total
seric, trigliceride serice, glicemie a jeun, IMC
Colesterol Trigliceride Glicemie
IMC
TAS TAD
total seric
serice
a jeun
0,026
0,043
0,93
0,032
0,472 0,637 0,721
-0,384
0,352
-0,087
-0,314
0,095 0,036 0,029

Vârsta
Pvalue
Coeficient r

92,4±1,7
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faţă de mediul rural, dar fără să se atingă pragul de
semnificaţie statistică. În datele prezente în literatură, tulburările cognitive au avut o prevalenţă mai
mare în mediul rural faţă de mediul urban (3).
Totuşi, un important factor de risc pentru dezvoltarea
tulburărilor cognitive prezentat de literatură a fost
considerat nivelul de educaţie, fapt care ar fi putut
influenţa scorul MMSE şi în studiul nostru, deoarece
populaţia din mediul urban a avut un nivel de şcolarizare mai înalt decât populaţia din mediul rural
(4-6).
Pe de altă parte, există studii în care s-a demonstrat
că educaţia reprezintă un factor pozitiv pentru o
performanţă cognitivă mai bună, poate influenţa diferenţele care apar pe termen lung între indivizi în
ceea ce priveşte nivelul de funcţionalitate, dar nu a
influenţat rata declinului cognitiv sau schimbarea ratei
de declin cognitive măsurată prin MMSE (7- 9).
Ca şi în cazul MMSE „total“, şi subscalele
MMSE au fost probabil influenţate şi de nivelul de
educaţie. În studiile publicate până acum, memoria
de lungă şi de scurtă durată au fost singurele care
nu au fost influenţate de educaţie şi pot fi deci
utilizate pentru screening-ul precoce al tulburărilor
cognitive (10, 11).
În ceea ce priveşte activitatea fizică, având în
vedere faptul că am considerat că parametrii indirecţi pentru aceasta, „Mediul de trai“ şi „Statusul“
activităţii zilnice reprezentat de meserie, datele obţinute de noi arată că este posibil ca activitatea
fizică să influenţeze pozitiv scorul MMSE la
vârstnici, rezultate susţinute şi de datele din literatură, care arată că activitatea fizică de lungă durată,
consecventă, are efect pozitiv asupra funcţiei cognitive la vârstnicii sănătoşi sau cu tulburări cognitive
(12-14).
În ceea ce priveşte constantele biologice (colesterolul total seric, trigliceride serice, glicemie à

jeun) şi IMC, TAS, TAD, valorile medii au fost
semnificativ statistic mai mari la pacienţii din mediul urban faţă de pacienţii din mediul rural, iar
lipsa activităţii fizice a avut un efect negativ asupra
profilului lipidic şi glucidic, greutăţii şi tensiunii
arteriale, aceste date fiind susţinute şi de datele din
literatură (15-28).
În ceea ce priveşte corelaţia simplă care s-a făcut
între MMSE „total“ şi colesterol total seric, trigliceride serice, glicemie à jeun, IMC, TAS şi TAD,
rezultatele studiului nostru au arătat o corelaţie
medie pozitivă între colesterol şi MMSE şi o corelaţie negativă medie între vârstă şi MMSE şi între
glicemia à jeun şi MMSE; aceste date sunt concordante cu datele din literatură (29-32).

CONCLUZII
În concluzie, rezultatele noastre confirmă posibilitatea de a utiliza mediul de viaţă şi tipul de activitate profesională ca parametri indirecţi de evaluare
a efectului efortului fizic de lungă durată asupra
evoluţiei deficitului cognitiv la vârstnic.
Rezultatele obţinute pot sugera corelaţii între
funcţia cognitivă, activitatea fizică, profilul metabolic (colesterol total seric, trigliceride serice, glicemie à jeun, IMC), tensiunea arterială, care trebuie
cercetate ulterior prin studii longitudinale prospective care să aprofundeze rezultatele obţinute de
noi. Deoarece datele obţinute în acest studiu arată o
posibilă influenţă a nivelului de educaţie şi a
factorilor socio-culturali asupra MMSE „total“ şi
asupra subscalelor MMSE, iar datele găsite în
literatură sunt şi pro şi contra acestei influenţe, este
important să evaluăm mai aprofundat pe un eşantion
reprezentativ pentru populaţia vârstnică influenţa
nivelului de educaţie asupra testelor cognitive.
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