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REZUMAT
Depresia la vârstnic poate ridica multe probleme de diagnostic; de aceea, scopul lucrării este de a evalua
rezultatele aplicării scalei de depresie geriatrică (GDS) ca instrument de screening pentru această afecţiune
la pacienţii internaţi în secţia de geriatrie.
Material şi metodă. Lotul de studiu este compus din 199 de pacienţi cu vârsta de peste 65 de ani, femei şi
bărbaţi, cu polipatologie, selecţionaţi în mod aleator şi care şi-au dat acordul de a participa la studiu. Au fost
excluşi pacienţii care au refuzat să participe, fără studii, cu tulburări senzoriale, alterarea stării de constienţă,
tulburări neurologice şi osteoarticulare severe ce împiedică comunicarea şi participarea.
Rezultate. Anterior internării, doar 6,5% pacienţi primeau un antidepresiv, iar la externare depresia a fost
diagnosticată la 31,2% dintre subiecţi (evaluare psihometrică şi examen clinic). Utilizând scala GDS, sensibilitatea testului a fost de 69,4%, iar specificitatea de 54,7%. Factorii care favorizează depresia la vârstnic
regăsiţi în lotul de studiu au fost: vârsta, sexul (femeile fiind mai vulnerabile), nivelul redus de instruire,
pierderea partenerului, iar din cadrul patologiei asociate, anemia şi afectarea funcţiei renale. Tulburarea depresivă se asociază cu afectarea funcţiei cognitive la vârstnic, deoarece valorile medii ale GDS au fost
semnificativ mai mari la pacienţii cu alterare cognitivă la MMSE şi testul ceasului.
Concluzie. Dispoziţia reprezintă o arie ce trebuie evaluată sistematic, împreună cu funcţia cognitivă, rezultatele
fiind interpretate în contextul clinic specific fiecărui pacient vârstnic. Aplicarea unei scale de screening foarte
simplă cum este GDS reprezintă un instrument util în reducerea subdiagnosticării acestei patologii la vârstnic.
Cuvinte cheie: pacient vârstnic, depresie, diagnostic, scala GDS, MMSE, testul ceasului

ABSTRACT
Depression at elderly patients can involve many diagnosis problems so the aim of this paper is to evaluate the
results of GDS applying as screening tools for this disorder at patients admitted in a geriatric department.
Materials and methods. The study lot includes 199 elderly patients, 65 years old or more, with multiple pathology,
random selectionated and who give their informed consent. We excluded patients who decline to participate,
without studies, with severe sensorial trouble and severe neurological or rheumatic disorders that affect their
communication or walking to the research office.
Results. Only 6,5% of outpatients received an antidepressive drug but after discharge the 31,2% of subjects had
a diagnosis of depression (after psychometric and clinical evaluation). Using GDS scale the sensitivity was 69,4%
and the specificity 54,7%. The risk factors for depression was the age, sex (women are more vulnerable), lower
educational level, the loss of spouse and from the pathology the anemia and impairment of kidney function.
Depression is associated with decline of cognitive function at elderly patients because the mean of GDS was
significantly higher at subgroups with cognitive impairment at MMSE and clock drawing test.
Conclusion. The elderly patients’ mood is an area that must be systematically evaluated together with the cognitive
domain and these results must to be integrated in the individual clinical context for each patient. Applying screening
scale as GDS is an useful instrument that can reduce the underdiagnosis of this pathology at elderly patients.
Key words: elderly patient, depression, diagnosis, GDS scale, MMSE, clock drawing test
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INTRODUCERE
Îmbătrânirea populaţiei este un fapt de necontestat, persoanele cu vârste de peste 65 ani reprezentând 10-15% din populaţie pentru toate ţările
europene, SUA şi Japonia (1-3). În România, datele
demografice existente la 1 iulie 2006 arătau că 19%
din totalul populaţiei de 21,6 milioane de persoane
aveau vârste de peste 60 de ani. Estimările indică
faptul că acest procent va creşte la 40,1% în anul
2050, când populaţia va scădea la 16,3 milioane de
persoane (UNFPA, 2006). Creşterea ponderii vârstnicilor şi polipatologia specifică acestora explică
consumul mare de servicii medicale şi medicamente
înregistrat la această grupă de pacienţi. Se explică
astfel interesul şi atenţia tot mai mare acordată
acestui segment populaţional.
Îmbătrânirea normală nu se asociază cu modificări semnificative ale cogniţiei şi dispoziţiei, ori
de câte ori apar aparţin sferei patologice. Pentru
dispoziţie se pot înregistra anumite schimbări odată
cu vârsta şi acestea se referă la tocirea afectivităţii
profunde, reducerea controlului emoţional, apariţia
egoismului şi egocentrismului. Din categoria tulburărilor de dispoziţie, cea mai frecventă rămân tulburările depresive.
Prevalenţa depresiei la vârstnic este apreciată a
fi crescută; totuşi, prevalenţa episoadelor depresive
majore se consideră a fi similară cu cea înregistrată
la persoanele adulte. Studiile epidemiologice arată
că prevalenţa depresiei majore de-a lungul vieţii,
pentru persoanele adulte, este de 16% în SUA (4).
Tulburări depresive de intensitate redusă sunt însă
mult mai frecvente la vârstnic, dar lipsa de consens
asupra terminologiei şi criteriilor de diagnostic la
vârstnic fac ca rezultatele studiilor epidemiologice
să fie discordante şi greu de comparat. Se estimează
că prevalenţa depresiei la persoanele vârstnice este
situată între 8-16% în populaţia vârstnică (5), cu
rate mai ridicate pentru pacienţii cronici aflaţi în
evidenţa medicului de familie (15-30%), precum şi
pentru persoanele instituţionalizate (30-40%) ori
spitalizate (15-50%). Deşi prezenţa antecedentelor
psihiatrice reprezintă un factor de risc pentru depresie, la vârstnic datele de epidemiologie arată că
unul din cinci cazuri de depresie este un caz nou, nu
o recădere a bolii.
Tulburarea depresivă apărută la vârstnic prezintă
câteva caracteristici faţă de adult: se însoţeşte de
modificări cerebrale mult mai frecvent; sunt mai
puţin frecvente cazurile cu antecedente de boli psihice; simptomatologia este mai puţin centrată pe
dispoziţia depresivă; răspunsul terapeutic este mai
slab; simptomele reziduale sunt frecvente; creşte
riscul de evoluţie spre demenţă şi deces.

Prezenţa dispoziţiei depresive este mult mai
puţin frecventă şi de aceea ea nu este obligatorie a
fi prezentă ca şi criteriu de diagnostic. Intensitatea
simptomelor prezentate de pacient poate varia,
constituind episoade depresive de intensitate mică
până la episoade depresive majore. Studiile arată că
aproape o treime dintre pacienţii diagnosticaţi cu
episoade majore depresive au în antecedente manifestări minore ale bolii adesea ignorate.
Simptomatologia depresiei la vârstnic este mai
puţin centrată pe dispoziţia depresivă cât mai mult
pe alte acuze ca: anxietatea (expimată clasic ca anxietate generalizată sau atac de panică; se poate
manifesta ca tremor, palpitaţii, diaforeză, nelinişte,
ameţeli, parestezii, greaţă, dispnee, bufeuri, polakiurie ce pot induce în eroare medicul), iritabilitate;
reducerea stimei de sine; tulburări ale somnului şi
apetitului; fatigabilitate; reducerea activităţii fizice;
tulburări cognitive (care merg până la pseudodemenţă); idei de suicid; tulburări de comportament;
acuze somatice multiple şi chiar neurologice ce pot
domina tabloul clinic al pacientului vârstnic cu depresie, inducând în eroare medicul generalist sau
specialist.
Depresia este mai frecventă decât demenţa în
rândul populaţiei vârstnice, iar uneori manifestările
depresiei pot mina demenţa. În plus, o dispoziţie
depresivă este frecvent întâlnită la pacienţii cu
demenţă în stadiile precoce ale bolii. Există şi autori
(6) care consideră că depresia apărută la vârstnici şi
tulburările cognitive (demenţa) sunt un continuum
de afecţiuni al cărui pivot este reprezentat de depresia majoră ce asociază tulburări cognitive importante.
Diagnosticul depresiei la vârstnic rămâne o problemă deoarece de multe ori simptomele sunt mascate, negate de pacient ori anturaj, apar frecvent
somatizări ale bolii, ori tulburări cognitive ca manifestare principală a acesteia. Criteriile de diagnostic
rămân aceleaşi ca şi pentru populaţia adultă; de
aceea câteodată acestea pot fi subdiagnosticate. Se
apreciază că doar 20% dintre cazuri de depresie la
vârstnic sunt diagnosticate corect şi tratate (5).
Diagnosticul de depresie majoră conform DSM trebuie să cuprindă cel puţin 5 dintre următoarele criterii: dispoziţie depresivă; pierderea interesului şi a
plăcerii; tulburarea apetitului şi scăderea în greutate;
insomnia sau hipersomnia; agitaţia psihomotorie sau
reducerea activităţii psihomotorii (retardarea psihomotorie); idei de neputinţă şi idei devalorizatoare;
reducerea capacităţii de concentrare; idei de suicid;
lipsa energiei sau fatigabilitatea.
De multe ori sunt înregistrate episoade depresive
minore sau moderate; acestea sunt mult mai
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frecvente la vârstnic decât episoadele depresive
majore şi sunt definite prin existenţa a 2-4 criterii
de depresie din cele prezentate anterior.
Această afecţiune însă, recunoscută şi tratată
corect, poate duce la îmbunătăţiri considerabile
asupra calităţii vieţii; asupra răspunsului vârstnicilor
la terapia farmacologică există păreri împărţite;
unele studii au arătat că răspunsul iniţial la tratament
este mai redus la vârstnici faţă de adulţi, deşi alte
studii infirmă aceste date. O metaanaliză asupra
acestui subiect arată că diferenţele în răspunsul
iniţial la terapia farmacologică, dacă există, nu sunt
semnificative statistic (7). Totuşi, studiile asupra
evoluţiei depresiei la vârstnic arată că prognosticul
pe termen lung este prost; pe o perioadă de urmărire
de 2 ani s-a constatat că la aproximativ 20% a survenit decesul, iar dintre cei rămaşi în monitorizare
la aproximativ jumătate dintre ei persistă simptomatologia specifică bolii (8). Rata de recădere a
depresiei la vârstnic este, de asemenea, mai mare,
estimându-se că aceasta poate varia între 13-88%,
în funcţie de perioada de tratament administrat sau
perioada de supraveghere (7,9).
S-au idendificat numeroşi factori de risc pentru
depresie la vârstnic. Prin aplicarea unor măsuri preventive acestor grupe de pacienţi (psihoterapie
individuală sau de grup, terapie ocupaţională, ajutor
din partea comunităţii) se poate reduce incidenţa
bolii cu până la 30% (10). Astfel, cei mai importanţi
factori de risc identificaţi sunt: sexul feminin; antecedente personale sau istoric familial de depresie;
tipul personalităţii (personalităţile dependente,
anxioase, pesimiste sunt mai predispuse la apariţia
depresiei); evenimetele stresante (pensionarea,
pierderea partenerului ori ale membrilor de familie,
asumarea rolului de îngrijitor pentru un membru al
familiei, problemele financiare, izolarea socială);
existenţa tulburărilor de somn; dizabilităţile de
orice fel, fiind în special recunoscute tulburările
sensoriale (auditive); starea de sănătate precară sau
prezenţa unor boli somatice; afecţiuni neurologice
ca demenţa, boala Parkinson sau AVC; medicaţia
(steroizii, sedativele, mai ales benzodiazepinele,
beta-blocantele, antihipertensivele cu acţiune centrală, abuzul de alcool, digoxinul, antialgicele).
Ca urmare, utilizarea unor instrumente de
screening care să permită orientarea către un diagnostic precoce şi să permită medicului de orice
specialitate să selecteze şi să îndrume aceşti pacienţi
către medicul specialist psihiatru devine o preocupare justificată. Un astfel de instrument poate fi
scala de depresie geriatrică elaborată de Yesavage.
Scopul acestei lucrări este de a evalua rezultatele
obţinute prin aplicarea acestei scale în stabilirea

diagnosticului depresiei la pacientul vârstnic, atunci
când este internat într-o secţie alta decât cea de psihiatrie. Obiectivele specifice au fost:
1. Stabilirea prevalenţei depresiei la pacienţii
vârstnici cu polipatologie, internaţi în secţia
de geriatrie;
2. Analiza sensibilităţii şi specificităţii utilizării
scalei GDS (Geriatric Depression Scale) ca
instrument de evaluare psihometrică în practica clinică;
3. Identificarea factorilor de risc care favorizează
apariţia depresiei şi particularităţile acestora
la vârstnic.

METODOLOGIE
Pentru studiul de faţă s-a folosit lotul de pacienţi
constitutit pentru lucrarea de doctorat „Cercetări
privind efectul utilizării medicaţiei cronice asupra
performanţelor cognitive la pacienţii vârstnici“.
Lotul de pacienţi este compus din 199 de pacienţi
selecţionaţi în mod aleator, în perioada 12 ianuarie
2009 – 14 ianuarie 2010.
Criteriile de includere în studiu au fost: pacienţi
cu vârste de 65 de ani sau mai mult, internaţi în
secţia a III-a Sediu, a INGG „Ana Aslan“; femei
sau bărbaţi; pacienţi cu patologie cronică, indiferent
de etiologia acesteia, pentru care utilizează cronic
cel puţin un medicament, indiferent de forma
farmaceutică. Pentru toţi subiecţii incluşi în studiu
s-a obţinut consimţământul informat scris de participare.
Criterii de excludere din studiu au fost: subiecţii
cu vârste sub 65 ani; persoanele fără studii (citirea
şi scrierea fiind necesare pentru evaluarea subiecţilor); pacienţii cu alterarea stării de conştienţă la
internare (obnubilare până la comă) sau cu tulburări
senzoriale majore ce împiedică comunicarea, precum şi osteoarticulare ori motorii importante (boala
Parkinson, accidentul vascular recent, gonartroza
ori coxartroza invalidantă sau orice altă cauză de
sindrom de imobilizare) ce fac imposibilă deplasarea
în sala de examinare; subiecţii fără medicaţie cronică în ultimele 6 luni ori discontinuitate în medicaţie, indiferent de motiv, în acest interval de
timp; refuzul de a participa la cercetare.
Protocolul de evaluare cuprinde:
1. Anamneza, din care s-au obţinut informaţii
asupra: mediului de provenienţă (rural/urban); nivel
de educaţie (primar – indiferent de numărul de clase
absolvite, dar care permite subiectului să efectueze
toţi itemii testelor cognitive aplicate/liceu/studii
superioare); antecedentele personale patologice;
medicaţia cronică utilizată în ultimele 6 luni,
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indiferent de forma farmaceutică utilizată; patologia
actuală prin diagnosticul stabilit la externare.
2. Evaluarea psihometrică a dispoziţiei – scala
de depresie geriatrică şi, respectiv, a cogniţiei –
MMSE, testul ceasului.
GDS este un test screening pentru depresie adaptat pentru persoanele vârstnice. Este un test simplu,
în care subiectul trebuie să răspundă afirmativ ori
negativ la un set de 15 întrebări care explorează
prezenţa unor simptome ce apar la persoanele depresive. Scorurile obţinute sunt cuprinse între 0 şi
15. Un scor sub 5 exclude o tulburare de dispoziţie,
scoruri peste 5 indicând prezenţa depresiei, iar un
scor peste 10 impune o evaluare de specialitate
(psihiatrică). Durata de aplicare a acestui test nu
depăşeşte 10 minute.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Iniţial au fost preselecţionaţi 305 pacienţi, cărora
li s-au aplicat criteriile de includere şi excludere.
După aplicarea criteriilor de includere stabilite, au
fost selecţionaţi şi au rămas în studiu 199 de pacienţi.
Sub aspectul vârstei, pacienţii au avut vârste cuprinse între 65 şi 89 de ani; valoarea vârstei medie
a pacienţilor din lotul de studiu este de 74,4 ani,
valoarea vârstei mediane este de 74 de ani, iar valoarea modală este de 72 de ani. Există o distribuţie
normală a subiecţilor în cadrul lotului de studiu, în
funcţie de vârstă (test Kolmogorov-Smirnov Z =
1,024; p = 0,245).
Principalele caracteristici demografice şi socioculturale ale subiecţilor din lotul de studiu arată că
majoritari au fost pacienţii de sex feminin (82,5%),
explicat prin fenomenul de „feminizare“ a populaţiei
odată cu îmbătrânirea. Remarcăm că predomină
semnificativ subiecţii din mediul urban (70,9%)
faţă de de cei din mediu rural. Aceste diferenţe se
pot explica prin adresabilitatea şi accesibilitatea
către internare mai mare pentru pacienţii din mediul
urban, dar şi prin valorile culturale care fac ca
pacienţii din mediul rural să solicite în măsură mai
mică servicii medicale. Din punct de vedere al
nivelului de instruire, în majoritate subiecţii din
lotul de studiu au un nivel primar de pregătire (138
de pacienţi, respectiv 69,3% subiecţi), în timp ce
mai puţin de un sfert dintre aceştia au o pregătire
medie (44 de subiecţi, respectiv 22,1%) şi un număr
foarte mic de subiecţi cu pregătire superioară (17
persoane, respectiv 8,5%).
Lotul de studiu a fost omogen prin prisma prezenţei (55,3% subiecţi)/absenţi (44,7% subiecţi)
factorilor de mediu stresanţi declaraţi de subiecţi;

am luat în calcul acest aspect deoarece stresul poate
influenţa semnificativ cognţia şi dispoziţia individului (test binominal; p = 0,156).
Condiţiile de locuit reprezintă un alt aspect cercetat în această etapă. Ne referim la existenţa familiei, care are un impact deosebit asupra dispoziţiei
şi cogniţiei, fiind cunoscut că persoanele care locuiesc singure sunt mai predispuse spre depresie şi
un declin al funcţiei cognitive. De remarcat că
numărul persoanelor vârstnice fără partener este
semnificativ mai mare (59,3% dintre subiecţi sunt
fără partener: văduv, divorţat) faţă de cei al căror
partener este în viaţă (n = 198; test binominal – p =
0,013). Totuşi, pentru majoritatea vârstnicilor din
lotul de studiu familia oferă suport deoarece aceştia
nu locuiesc singuri; se constată că predomină pacienţii care locuiesc cu familia – fie partener, fie un
alt membru al familiei (59,3%), diferenţa fiind
semnificativă statistic (n = 199; test binomial – p =
0,011).
Din punct de vedere al medicaţiei psihiatrice
utilizate de vârstnici, constatăm că aproximativ ¼
dintre ei utilizează cel puţin un medicament inclus
în această clasă de produse (26,1%). Cele mai utilizate în ordine sunt: sedativele, anxioliticele şi hipnoticele (12% vârstnici), inhibitorii de colinesterază
(7,5% vârstnici) şi antidepresivele (6,5% pacienţi).
Remarcăm procentul mic de pacienţi vârstnici ce
utilizează un antidepresiv; aceasta sugerează că
depresia este puţin diagnosticată şi tratată la această
categorie de pacienţi, anterior internării.
După aplicarea scalei de depresie geriatrică
(GDS), s-a testat normalitatea distribuţiei scorurilor
obţinute, folosind testul Kolmogorov-Smirnov,
care arată că nu există o distribuţie normală a acestora (Z = 1,782; p = 0,003). Din acest motiv vom
folosi teste statistice non-parametrice alături de
cele parametrice, pentru analiza statistică, iar atunci
când vor cerceta corelaţia între aceste variabile vom
utiliza coeficienţii Kendall şi/sau Spearman (11,12).
Aproximativ ½ dintre pacienţii vârstnici (95 de
pacienţi; 47,7%) prezintă simptome depresive
semnificative (scor > 5), iar dintre aceştia o treime
(31,4%) ar putea prezenta probleme severe şi necesită o evaluare psihiatrică – scor > 10 (Fig. 1).
Pentru subiecţii ce au înregistrat scoruri mai mari
de 10, 2/3 dintre aceştia sunt diagnosticaţi la externare cu o tulburare de dispoziţie (20 din cei 33 de
pacienţi cu scor GDS ≥ 11; 60,6%)
Suprapunând aceste rezultate cu clinica, prin
diagnosticul stabilit la externare, constatăm că după
evaluarea geriatrică o treime din pacienţi (62 subiecţi; 31,2%) au un diagnostic de depresie la externare, cel mai frecvent diagnostic fiind tulburarea
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FIGURA 1. Distribuţia pacienţilor în funcţie de scorul
GDS

anxios-depresivă. Dintre aceştia, 69,4% (43 subiecţi) au scoruri GDS cu valori de 6 sau mai mult.
Pe baza acestor date, s-a calculat sensibilitatea şi
specificitatea scalei GDS. Se obţine o sensibilitate
de 69,4% şi o specificitate de 54,7%. Considerăm
că aceste valori sunt convenabile pentru un test de
screening atât de simplu, cu o durată foarte scurtă
de administrare, de maximum 10 minute.
În cadrul lotului de studiu se constată o corelaţie
directă, de intensitate mică, semnificativă statistic
între scorul GDS şi vârstă (coef. Kendall = 0,139
p = 0,006; coef. Spearman = 0,192 p = 0,007), ceea
ce arată că amploarea simptomelelor depresive (exprimate de scoruri GDS mai mari) creşte uşor cu
vârsta. S-au mai pus în evidenţă o corelaţie semnificativă statistic, între scorul GDS şi următoarele:
• valorile hematocritului (coef. Kendall =
-0,174; p < 0,0001; coef. Spearman = -0,243;
p = 0,001); amploarea simptomelor depresive
creşte odată cu scăderea valorilor hematocritului (la vârstnicii anemici);
• valorile ureei (coef. Kendall = 0,123 p =
0,014; coef. Spearman = 0,177; p = 0,012),
adică prezenţa simptomelor depresive creşte
odată cu alterarea funcţiei renale.
S-a analizat dacă există diferenţe semnificative
ale scorului GDS în funcţie de sex, mediu de provenienţă, nivel de instruire, absenţa partenerului şi
număr de medicamente utilizate cronic. Am constatat că scorul GDS este influenţat semnificativ
statistic de sex, nivelul de instruire şi pierderea partenerului.
Există diferenţe semnificative între frecvenţele
observate şi cele aşteptate la femei comparativ cu
bărbaţi (χ2c = 11,4; DF = 2; p = 0,003). Valoarea medianei pentru subgrupul de femei este 7, iar pentru
subgrupul de bărbaţi este 4. Folosind un test nonparametric pentru a compara rezultatele la GDS
pentru subgrupurile de femei şi bărbaţi, obţinem
aceleaşi rezultate (Z = -3,894; p < 0,0001); aceleaşi
rezultate se obţin şi la aplicarea testului t (t = 5,34;
p < 0,0001) . Astfel, remarcăm că femeile vârstnice

sunt mai predispuse la depresie decât bărbaţii vârstnici.
De asemenea, între subiecţii cu studii primare
faţă de cei cu studii medii şi respectiv superioare
(χ2c = 10,125; DF = 4; p = 0,038) există diferenţe
semnificative în privinţa scorului GDS, prin împărţirea subiecţilor în cele trei categorii. Valorile
mediei şi medianei pentru cele trei subgrupuri de
subiecţi, în funcţie de nivelul de instruire, sunt ilustrate în tabelul de mai jos. Având în vedere numărul
mic de subiecţi cu studii superioare, am utilizat o
împărţire a subiecţilor mai simplă în două categorii:
studii primare şi, respectiv, studii medii şi superioare.
Comparând rezultatele GDS în cele două subgrupuri, se pun în evidenţă diferenţe semnificative chiar
dacă utilizăm un test parametric – testul t [t(197) =
3,175; p = 0,002] sau non-parametric (Z = -3,156; p
= 0,002). Putem concluziona că un nivel redus de
educaţie este un factor favorizant pentru creşterea
frecvenţei simptomelor depresive la vârstnic.
TABELUL 1. Indicatorii tendinţei centrale pe
subgrupurile în funcţie de nivelul de instruire
Indicatorii
tendinţei
centrale
Media
Mediană

Subgrup studii Subgrup studii Subgrup studii
primare
medii
superioare
(n = 138)
(n = 44)
(n = 17)
6,9
5,23
5,24
7
5
5

59,3% dintre vârstnici nu au partener (fie a decedat, fie au divorţat). Comparând mediile scorului
GDS la cele două subgrupe de pacienţi, în funcţie
de existenţa partenerului constatăm că există diferenţe semnificative [t(196) = 2,116; p = 0,036,
respectiv Z = -2,021; p = 0,043]. Astfel spus, pierderea partenerului influenţează semnificativ dispoziţia pacientului vârstnic, fiind un factor de stres
important ce nu trebuie neglijat. În schimb, valorile
GDS nu diferă semnificativ statistic în funcţie de
mediul de provenienţă [t(197) = -0,883; p = 0,378,
respectiv Z = -0,769; p = 0,442] şi nici în funcţie de
numărul de medicamente utilizate cronic [ANOVA
F(11) = 1,265; p = 0,248, respectiv H(11) = 12,533;
p = 0,325]. Pentru medicaţie s-au selectat şi comparat subgrupurile de pacienţi în funcţie de cele mai
utilizate clasele de medicamente utilizate anterior
internării (aceste clase de medicamente au fost: inhibitorii de enzimă de conversie, medicaţia metabolică cardiovasculară, vasodilatatoarele, diureticele, betablocantele, antiagregantele, statinele,
blocantele de calciu, sedativele anxioliticele şi hipnoticele, AINS, antidiabeticele orale şi respectiv
inhibitorii de colinesterază).
Evaluarea cognitivă a lotului de studiu s-a efectuat folosind scala MMSE şi testul ceasului.
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Rezultatele scorului GDS în funcţie de performanţele
cognitive la cele două teste pentru pacienţii din lotul de studiu sunt prezentate în tabelul de mai jos.
TABELUL 2. Repartizarea subiecţilor în funcţie de
scorul GDS şi performanţele cognitive obţinute la
MMSE şi testul ceasului
GDS
0-5
6-10
11-15
Total

MMSE
21-25
11
13
12
36

26-30
83
59
21
163

Testul ceasului
1-8
9-10
20
74
21
51
17
16
58
141

Valoarea medie a scorului GDS la subgrupul de
pacienţi cu valori MMSE în limite normale (26-30)
este de 6, iar pentru subgrupul cu valori MMSE
scăzute (21-25) este de 8,1. Comparând mediile
celor două subgrupuri de pacienţi constatăm că diferenţa de 2,1 a mediei scorului GDS este semnificativă statistic [t(197) = 3,189; p = 0,002]. Altfel
spus, vârstnicii cu performanţe cognitive scăzute
înregistrează scoruri GDS mai mari, consecutiv
prezenţei unui număr crescut de simptome sugestive
pentru depresie. În plus, 24,2% dintre subiecţii cu
MMSE 21-25 au fost diagnosticaţi şi trataţi pentru
depresie.
La aplicarea testului ceasului, alt test de evaluare
cognitivă, obţinem rezultate similare. Valoarea medie a scorului GDS la pacienţii cu rezultate normale
la testul ceasului (scor 9-10) este 5,8, iar pentru
subgrupul cu dificultăţi de execuţie (scor 1-8) de
7,8; diferenţa între medii de 2 puncte este semnificativă statistic [t(197) = 3,693; p < 0,0001]. Aceasta

ne subliniază faptul că evaluarea dispoziţiei şi cogniţiei trebuie efectuate simultan la pacienţii vârstnici, iar integrarea rezultatelor la evaluarea psihometrică trebuie făcută în contextul evaluării clinice.

CONCLUZII
1. Tulburarea depresivă este subdiagnosticată la
vârstnic; anterior internării doar 6,5% dintre subiecţi
urmau un tratament antidepresiv, iar la externare
31,2% subiecţi sunt diagnosticaţi la externare cu o
formă de depresie (31,2%).
2. Aplicarea scalei de depresie geriatrică (GDS)
ca instrument de screening este utilă, sensibilitatea
de 69,4% şi specificitatea de 54,7% fiind satisfăcătoare.
3. Înaintarea în vârstă, sexul feminin, nivelul
redus de instruire, precum şi pierderea partenerului
sunt factori ce predispun la dezvoltarea simptomelor
depresive, la vârstnic.
4. Din cadrul patologiei cronice reţinem o legătură semnificativă între scorul de depresie şi anemie,
respectiv alterarea funcţiei renale.
5. Tulburarea depresivă este una dintre afecţiunile
care se poate asocia cu afectarea semnificativă a
funcţiei cognitive la vârstnic (evidenţiată prin valori
reduse, patologice ale principalelor teste de evaluare
cognitivă – MMSE şi testul ceasului).
Ca urmare, evaluarea dispoziţiei şi a funcţiei
cognitive trebuie efectuată sistematic la vârstnic,
iar informaţiile rapide obţinute în urma evaluării
psihometrice trebuie coroborate cu cele obţinute la
evaluarea clinică, pentru un diagnostic corect.
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