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Psihopatologia şi patofiziologia
depresiei
PSYCHOPATHOLOGY AND
PATHOPHYSIOLOGY OF DEPRESSION
Psih. Dr. Cătălina Buzdugan,
Centrul de Recuperare Neurocognitivă Titan

„Nu poţi împiedica păsările tristeţii să zboare pe
deasupra capului tău, dar te poţi împotrivi să își facă
cuib în părul tău.“

Doamna M. lucrează de peste 18 ani ca secretară a
domnului director O. Cei doi au reușit să dezvolte o
relaţie profesională bună (deși domnul director O. este
în general un domn de treabă, este recunoscut și
pentru temperamentul său vulcanic). Domnului O. îi
place să își bea cafeaua undeva pe terasa biroului,
cafea făcută numai de doamna M. Într-o dimineaţă de
joi, doamna M. îi prepară obșinuita cafea, dar domnul
O. are o reacţie exagerată de furie și agresivitate
(începe să ţipe și să o acuze, că nici măcar o cafea nu
este în stare să pregătească, după care părăsește
biroul). Deși doamna M. știe că în ultima vreme
bărbatul a avut probleme personale și profesionale,
izbucnește în plâns și nu mai reușește să-și controleze
emoţiile. La 3 zile după acest eveniment ea este
spitalizată cu diagnosticul de tulburare depresivă
majoră.
Ce credeţi că s-a întâmplat cu doamna M.? Care este
cauza depresiei ei? Să fie oare doar acest simplu
eveniment sau există un lanţ de situaţii stresante de

factori biologici şi psihosociali în spatele episodului
depresiv?
Ce este oare depresia? Este o tulburare a dispoziţiei,
dispoziţie care se defineşte ca un ton emoţional
pervaziv care influenţează profund punctul de vedere şi
percepţia de sine, a altora şi a mediului în general.
Anormalităţile dispoziţiei se însoţesc de multiple semne
şi simptome care afectează aproape toate domeniile de
funcţionare.
Tulburările dispoziţiei includ tulburările depresive
majore, tulburările bipolare, tulburarea distimică,
tulburarea ciclotimică, tulburările dispoziţiei datorate
unei condiţii medicale generale, tulburarea dispoziţiei
indusă de substanţă şi categorii generale ale
tulburărilor depresive şi bipolare nespecificate în alt
mod.
Tulburarea depresivă majoră este cunoscută şi drept
tulburare depresivă recurentă, depresie clinică,

Adresa de corespondenţă:
Psih. Dr. Cătălina Buzdugan, Cabinet individual, Aleea Lunca Mureşului 7, Bl. Y4c, Sc. 2, Et. 5, Ap. 67, Bucureşti

Vol. 6, Nr. 3, An 2013

159

PRACTICA FARMACEUTICĂ
depresie unipolară, o tulburare mentală caracterizată
prin tristeţe şi diminuarea respectului de sine, lipsa
interesului sau a plăcerii în activităţile normale.
Simptomele trebuie să fie prezente timp de cel puţin 2
săptămâni şi constituie o schimbare faţă de
funcţionarea anterioară. Apare o variaţie diurnă
(circadiană) a dispoziţiei, simptomatologia fiind mai
accentuată în primele ore ale dimineţii (este prezentă
inhibiţia sau agitaţia psihomotorie). Se asociază cu
semne vegetative, pot fi prezente deliruri şi halucinaţii
congruente cu dispoziţia.

SEMNE ŞI SIMPTOME
Depresia majoră afectează semnificativ familia
persoanei şi relaţiile personale, viaţă la şcoală şi locul
de muncă, somnul şi obiceiurile alimentare. Impactul
său asupra funcţionării şi a stării de bine este
echivalent cu condiţiile medicale cum este diabetul. O
persoană cu episod depresiv major prezintă de obicei
stare afectivă negativă, care caracterizează toate
aspectele vieţii şi imposibilitatea de a experimenta
plăcerea în activităţi care îi plăceau. Persoanele
depresive pot fi preocupate cu ruminatul, gânduri şi
emoţii de neputinţă, vină sau regret inadecvate,
neajutorare, lipsa speranţei. În cazurile severe pot avea
simptome de psihoză. Aceste simptome cuprind iluzii
sau mai rar halucinaţii, de obicei neplăcute.
Insomnia este comună printre persoanele care suferă
de depresie. În modelul tipic, o persoană se trezeşte
foarte devreme şi nu-şi poate relua somnul, dar
insomnia include şi dificultatea de a adormi. Afectează
80% dintre depresivi. Hipersomnia poate apărea şi ea,
afectând 15% dintre persoanele depresive. Unele
antidepresive pot determină insomnia prin efectul lor
stimulant. Pacientul poate raporta şi simptome
multiple, cum ar fi oboseala, cefaleea sau probleme
digestive, acuze fizice care sunt frecvente în ţările în

curs de dezvoltare. Apetitul diminuat determină
scăderea în greutate, deşi pot fi observate şi apetitul
crescut şi obezitatea. Familia şi prietenii observă că
persoană este agitată sau letargică.
Deşi în rândul copiilor şi al adolescenţilor este ceva
comun să fie trişti uneori, un număr mic dintre tineri
experimentează un fenomen mai sever cunoscut drept
depresie. Aceste persoane descrise drept clinic
depresive, se simt triste, fără speranţă sau iritate timp
de câteva săptămâni sau luni. Îşi pot pierde interesul
faţă de activităţile pe care le găseau plăcute, somnul şi
obiceiurile alimentare se modifică (pot dormi mai mult
sau mai puţin) şi au probleme de deficit de atenţie,
chiar şi la jocuri sau televizor. Copiii depresivi pot
prezenţa o stare de iritabilitate decât una depresivă. Cei
mai mulţi îşi pierd interesul la şcoală şi prezintă
performanţă academică diminuată. Pot fi descrişi drept
nesiguri, dependenţi, mofturoşi. Diagnosticul poate fi
tardiv sau greşit când simptomele sunt interpretate
drept normale. Depresia poate coexista cu tulburarea
ADHD, complicând diagnosticul şi tratamentul.
În mod particular tinerii care sunt depresivi clinic pot
gândi sau vorbi mult despre moarte sau suicid.
Frecvent tinerii pot avea simptome similare cînd au
pierdut pe cineva apropiat. În depresia clinică totuşi
aceste gânduri şi emoţii tind să apară când copilul nu a
experimentat un eveniment trist.
Persoanele în vârstă pot prezenta simptome cognitive cu
debut recent, cum este amnezia şi mişcări lente. Depresia
coexistă frecvent cu tulburările fizice comune la bătrâni,
cum este atacul cerebral, boală Parkinson şi BPOC.

ETIOLOGIE
A. Ipoteza aminelor biogene: dereglare heterogenă a
aminelor biogene, care se bazează pe constatările unor
niveluri anormale ale metaboliţilor monoaminelor –
acidul homovanilic (HVA, metabolit al
dopaminei), acidul 5 hidroxiindolacetic
(5-HIAA, metabolit al serotoninei) şi
MPHG (metabolit al noradrenalinei) în
sânge, urină şi LCR. Depresia apare când
nivelurile scăzute ale serotoninei
promovează niveluri scăzute ale
norepinefrinei, un alt neurotransmiţător
monoaminic. Unele antidepresive cresc
nivelul de epinefrină direct, în timp ce
altele cresc nivelul de dopamină, al
treilea neurotransmiţător. Aceste
observaţii au dat naştere teoriei
monoaminelor.
Norepinefrina este legată de starea de
alertă şi energie, precum şi de anxietate,
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atenţie şi interes în viaţă, lipsă serotoninei cu
anxietatea, obsesia şi compulsiile, iar dopamina cu
atenţia, motivaţia, plăcerea şi recompensa, ca şi
interesul în viaţă. S-a propus alegerea antidepresivelor
cu componenta inhibitorie a recaptării serotoninei,
considerându-se că are cel mai mare impact asupra
simptomelor.
Anormalităţile neuroendocrine reflectă, probabil,
perturbări ale inputului de amine către hipotalamus.
Hiperactivitatea axului hipotalamo-hipofizo-suprarenal
în depresie duce la secreţia crescută de cortizol. În
depresie se mai întâlnesc: eliberare scăzută de hormon
tiroidian TSH, hormon de creştere GH, hormon
stimulator al foliculilor (FSH), hormon luteinizant (LH) şi
de testosteron.
B. Psihosocială: Pierderea simbolică sau reală a unei
persoane iubite, percepută că rejecţie. Acest doliu
îmbracă forma unei depresii severe, cu simţăminte de
vinovăţie şi de lipsă de valoare şi cu ideaţie suicidară.
Neajutorarea învăţată este o teorie care atribuie
depresia incapacităţii persoanei de a controla
evenimentele.
Evenimentele de viaţă stresante. Primii 10 factori
stresori în viaţa unui individ sunt, în ordine
descrescătoare ca intensitate: decesul soţului sau al
soţiei, divorţul, decesul unui membru apropiat al
familiei, separarea maritală, rănirea sau boala
personală severă, pierderea serviciului, condamnarea
la detenţie, decesul unui prieten apropiat, sarcina,
eşecul în afaceri.
Manifestările psihologice asociate depresiei sunt
exprimate prin lipsa de încredere în propria persoană,
stima de sine scăzută, indecizie, scăderea capacităţii de
concentrare, retracţie socială, gândire pesimistă şi
autoînvinovăţire. De asemenea, pot să apară senzaţia
de oboseală, agitaţie, modificări de greutate corporală,
tulburări de somn şi de dinamică sexuală.
Ca în orice afecţiune, intervenţia terapeutică precoce
este ideală. Cu cât vizita la medicul psihiatru sau la
psiholog este întârziată, cu atât rezultatul benefic al
tratamentului va fi mai greu de obţinut.
Cele mai folosite terapii pentru depresie sunt
psihoterapia, medicaţia şi terapia electroconvulsivă.
Psihoterapia este tratamentul de elecţie pentru
persoanele sub 18 ani, în timp ce terapia
electroconvulsivă este folosită doar ca ultimă indicaţie.
În formele mai complexe ale depresiei se foloseşte o
combinaţie dintre medicaţie şi psihoterapie. Terapia

cognitivă comportamentală este cea mai cercetată
formă de tratament pentru depresie la copii şi
adolescenţi. Psihoterapia s-a dovedit eficientă şi la
persoanele în vârstă. Psihoterapia de succes reduce
recurenţa depresiei chiar şi după s-a terminat şi este
înlocuită de şedinţe ocazionale. Cea mai studiată formă
de psihoterapie pentru depresie învaţă pacienţii să se
apere singuri, noi moduri pozitive de a gândi şi
modificarea comportamentelor contraproductive.
Combinarea fluoxetinei cu psihoterapia pare a da
rezultate foarte bune. Unele variabile prezic succesul
pentru terapia cognitiv comportamentală la adolescent:
nivel ridicat al gândirii raţionale, mai puţină melancolie,
mai puţine gînduri negative. Este benefică mai ales în
prevenirea recăderilor.
Eficacitatea antidepresivelor este minimă sau nulă la
persoanele cu depresie moderată, dar semnificativă la
cei cu boală severă. Efectele sunt superioare celor ale
psihoterapiei, mai ales în cazurile cronice de depresie
majoră. Pentru a se găsi medicaţia antidepresivă
eficientă cu efecte adverse minime, se poate ajusta
dozajul sau se pot combina diferite doze de
medicamente. Rata de răspuns la primul antidepresiv
administrat este 50-75% şi poate necesita cel puţin 6-8
săptămâni de la începerea medicaţiei pentru remisiune,
când pacientul este normal din nou. Terapia
antidepresivă este continuată pentru 16-20 de
săptămâni pentru a minimaliza riscul reapariţiei.
Inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei sunt
principalele medicamente recomandate pentru efectul
lor, efecte adverse puţine şi pentru că sunt mai puţin
toxice în supradozaj decât alte antidepresive. Pacienţii
care nu răspund la acestea pot fi trecuţi pe alte
antidepresive cu ameliorare în 50% din cazuri.
Depresia rezistentă la tratament descrie cazurile în care
pacienţii nu răspund la cel puţin două antidepresive.
Pentru copii şi adolescenţi există riscul crescut de
ideaţie suicidală şi comportament suicidal la cei trataţi
cu inhibitori ai recaptării de serotonină. Pentru adulţi
este neclar dacă aceste medicamente afectează riscul
de suicid. Unele studii nu găsesc nici o legătură, iar
altele identifică un risc crescut.

TERAPIA ELECTROCONVULSIVĂ
Este o procedură în care pulsuri de electricitate sunt
eliberate în creier prin doi electrozi, fiecare la câte o
tâmplă, pentru a induce o convulsie în timp ce
pacientul este în anestezie generală uşoară. Poate fi
recomandată în cazurile majore de depresie care nu au
răspuns la medicaţie, psihoterapie sau intervenţiile de
susţinere. Tehnica poate avea un efect mai rapid decât
medicaţia şi astfel poate fi tratamentul de elecţie în
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listele de aşteptare arată o reducere a simptomelor cu
10-15% în câteva luni, 20% neîntrunind criteriile pentru
tulburare depresivă. Durata medie a unui episod este
de 23 de săptămâni, cu rata cea mai mare de
recuperare în primele 3 luni. Studiile arată că 80%
dintre cei care au suferit primul episod major de
depresie vor suferi de cel puţin încă unul pe durata
întregii vieţi, cu o medie de 4 episoade.

urgenţe precum starea catatonică, în care pacientul nu
mai mănâncă sau bea sau în care este sever suicidal.
Este probabil mai eficientă decât medicaţia pentru
depresie într-o perioadă mai scurtă de timp. Când este
folosită, singura rată de recădere în primele 6 luni este
foarte mare. Aceasta poate fi redusă prin folosirea de
medicaţie psihiatrică. Efectele adverse comune cuprind
pierderea memoriei de scurtă şi lungă durată,
dezorientare şi cefalee. Deşi amnezia se rezolvă după o
lună, terapia ridică anumite controverse în ceea ce
priveşte eficacitatea şi siguranţa.
Episoadele depresive majore se rezolvă frecvent în
timp, indiferent dacă sunt sau nu tratate. Pacienţii pe
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Studiile arată recuperare scăzută şi cronicitate mare.
Recurenţa este probabilă dacă simptomele nu au fost
rezolvate complet în timpul tratamentului. Se
recomandă continuarea medicaţiei pentru 4-6 luni
după remisiune, pentru a preveni recăderea. Efectul
preventiv se menţine probabil primele 36 de luni.
Cazurile cu prognostic negativ sunt asociate cu
tratament inadecvat, simptome iniţiale severe care
cuprind psihoză, debutul la vârsta fragedă, episoade
multiple anterioare, recuperare incompletă după 1 an,
tulburări mentale severe preexistente şi disfuncţie
familială.
Persoanele depresive au o speranţă mai scurtă de viaţă,
în parte deoarece sunt la risc de suicid. Totuşi, au şi o
rată ridicată de a deceda din alte cauze, fiind mai
succeptibili la condiţii medicale precum bolile cardiace.
Până la 60% dintre pacienţi comit suicid, riscul fiind mai
mare la cei care asociază o tulburare de personalitate.

