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Raport final de activitate 
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Proiectul cu titlul  Linkage-ul disfunctiei sinaptice cu mecanismele bolii in 
schizofrenie - o abordare multidisciplinara 
 
Avizat, Coordonator proiect  CS II Dr. Magdalena Budisteanu 
 
 
Raportul final:  
 
 obiectivele prevăzute/realizate; 

1. Caracterizarea complexa (clinica, electrofiziologica, imagistica, genetica) a 

unui lot de pacienti cu schizofrenie, adulti si adolescent 

2. Identificarea de biomarkeri pentru diagnosticul precoce al schizofreniei 

 

 gradul de atingere a rezultatelor estimate; 
 

Rezultatele estimate in cadrul proiectului au fost atinse complet. Un prim rezultat al 

proiectului a fost constituirea unui lot de pacienti cu schizofrenie, care sa includa atat 

pacienti adulti, cat si copii si adolescenti. In acest scop am realizat un protocol de 

evaluare a pacientilor cu schizofrenie s-a folosit protocol de lucru elaborat in etapa 

anterioara, care a inclus: 

- Datele de anamneza: - istoricul bolii, varsta si tipul de simptome de la debut, 

factori declansatori ai simptomelor, evolutia bolii sub tratament; 

  - antecedentele heredo-colaterale: existenta altor rude 

cu schizofrenie sau alte boli psihice; 

 - antecedentele personale patologice: existenta altor 

afectiuni in istoricul pacientului 

 - alte aspecte personale: ruta scolara si/sau profesionala, 

consumul de droguri, alcool 

- Evaluarea clinica: - examen clinic general, care a inclus: date antropometrice 

(greutate, inaltime, perimetru cranian), examen general pe aparate si sisteme, 

cu atentie pentru existenta de alte afectiuni sistemice precum HTA, tulburari 

de ritm cardiac, tulburari digestive, afectiuni osteo-articulare, tulburari de ciclu 

menstrual; la copii, adolescenti, adulti tineri s-a notat si existenta de aspecte 
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particulare ce pot sugera sindrom DiGeorge (fante palpebrale inguste, 

orientate oblic in sus, nari antevertate, filtru nazal scurt, micrognatie, degete 

lungi, cifoscolioza); 

 - examen neurologic 

 - examen psihiatric, cu aplicarea de scale speicifce 

pentru schizofrenie: PANSS, Calgary Scale, Sheehan 

Disability Scale (SDS), Addenbrooke’s Cognitive 

Examination 

 - examen psihologic. 

- Investigatii paraclinice: - teste biologice,  

- Electroencefalograma (EEG)  

- Investigatii imagistice – rezonanta magnetica nucleara cu rezolutie 3 Tesla 

 
414 pacienti adulti si 43 adolescenti diagnosticați cu schizofrenie au fost 

inclusi in studiu. La 75 dintre acestia s-au efectuat studii de imagistica prin rezonanta 

magnetica 3 Tesla - 37 pacienti de sex feminin, 38 pacienti de sex masculin, dintre 

care 43 adolescenti si 32 adulti. De la 100 pacienti s-au recoltat probe de sange 

venos care a fost trimis catre coordonatorul de proiect (Universitatea Oslo) pentru 

efectuarea de studii de secventiere a intregului genom (aflate in curs de prelucrare a 

datelor). 

Investigatia imagistica de rezonanta magnetica 3 Tesla a fost efectuata la 75 

pacienti, 43 adolescenti si 32 adulti, si a evidentiat anomalii intr-un numar 

semnificativ de cazuri. Largirea spatiilor Virchow, leziunile de substanta alba de tip 

demielinizant si sinuzita au fost cele mai frecvente anomalii identificate, atat la 

adolescenti, cat si la adulti. Megacisterna magna, calcificare la nivelul falx cerebri,  

dublarea septum pellucidum si leziunile de tip lacuna au fost mai frecvente la 

categoria de varsta 29 – 61 ani comparativ cu categoria 13 – 28 ani, fara insa a se 

observa diferente semnificative statistic intre cele doua categorii de varsta. Atrofia 

corticala si spoturile hemosiderotice au fost descries mai frecvent la pacientii din 

categoria de varsta 29 – 61 ani comparativ cu categoria 13 – 28 ani, notandu-se 

diferente semnificative statistic intre cele doua categorii de varsta. 

A fost realizat un studiu retrospectiv privind factorii de risc legati de varsta de 

debut si severitatea simptomelor la copii si adolescenti cu schizofrenia. Acesta a 

inclus 148 pacienti (92 baieti si 56 fete), avand varsta cuprinsa intre 11 si 17 ani. 

Studiul a aratat o corelatie semnificativa statistic intre varsta de debut si severitatea 
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simptomelor pe de o parte si existenta unui istoric pozitiv de antecedente heredo-

colaterale pentru afectiuni psihiatrice. Alti factori inregistrati intr-un procent mare, 

insa nesemnificativ statistic au fost: mediul urban si factorii perinatali (evenimente 

hypoxic-ischemice, greutate mica la nastere). 

Un alt studiu realizat in cadrul proiectului a vizat conceperea unui plan de 

cooperare între profesioniștii de diverse specialități, pentru prevenirea apariției 

comorbidităților  somatice, pentru un diagnostic precoce al acestora și pentru 

îmbunătățirea calității vieții pacienţilor cu diferite forme de schizofrenie. Acest studiu 

a relevat faptul ca varsta si statusul marital influenteaza calitatea vietii pacientilor, 

pacientii cu varsta cuprinsa intre 50-60 ani si cei singuri avand o calitate mai scazuta 

a vietii; statusul ocupational si nivelul educational influenteaza si ele calitatea vietii 

pacientilor. Toate formele clinice de schizofrenie prezintă deteriorare marcată a 

calității vieții în toate ariile: fizică, mentală, socio-relaţională şi intelectuală. 

Tratamentul cu antipsihotice altereaza calitatea vietii pacientului, cu o depreciere a  

vieții  mai accentuată la pacientii schizofreni tratați cu antipsihotice tipice. S-au notat 

modificari ale testelor metabolice (colesterol, trigliceride, glicemie) in functie de 

tipurile de medicamente folosite in schema terapeutica a acestor pacienti. 

In acest proiect au fost antrenati si tineri cercetatori: un tanar medic specialist este in 

present doctorand, avand ca tema “Aspecte multidisciplinare – clinice, imagisitce, 

electroencefalografice si genetice – in schizofrenie”, si un student la Facultatea de 

Medicina isi realizeaza lucrarea de licenta cu tema “Schizofrenia la copii si 

adolescenti – aspect etiopatogenice si clinice”. 

Rezultatele ativitatilor desfarsurate in cadrul proiectului au fost diseminate prin: 

- Pagina web a proiectului, in care sunt prezentate informatii referitoare la 

desfasurarea activitatilor proiectului; 

- Elaborarea de articole stiintifice: lucrarea cu titlul “Predictive factors in early 

onset schizophrenia” – publicata in revista “Experimental and Therapeutic 

Medicine” ; articolul cu titlul “Magnetic resonance imaging in schizophrenia: 

lux or necessity?” – in curs de publicare; articolul cu tema “Aspecte de 

rezonanta magnetica la adolescentii cu schizofrenie” – in preparare; 

- Prezentarea a 6 lucrari stiintifice la diverse manifestari nationale si 

international; 

Rezultatele obtinute in cadrul acestui proiect vor sta la baza unor viitoare studii, si 

anume: 
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- continuarea completarii bazelor de date pentru pacientii cu schizofrenie, atat 

adulti, cat si copii si adolescent 

- studiu longitudinal privind co-morbiditatile psihiatrice si non-psihiatrice ale 

pacientilor cu schizofrenie 

- studiu longitudinal privind riscul de recurenta al schizofreniei sau altor boli 

psihiatrice la membrii familiilor pacientilor cu schizofrenie 

 

 
 modul de atribuire și exploatare de către coordonator/parteneri a 

drepturilor de proprietate (intelectuală, de producție, difuzare etc.) asupra 
rezultatelor proiectului; 
 
Modul de atribuire a drepturilor de proprietate intelectuala s-a realizat in 

conformitate cu legislatia in vigoare referitoare la proprietatea intelectuala 

si drepturile de autor, ca si cu Acordul de Parteneriat semnat de catre toti 

partenerii consortiului. Rezultatele cercetărilor obtinute in cadrul acestui 

proiect sunt administrate de cercetatorii implicati in obtinerea acestora, cu 

toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar. 

 
 impactul rezultatelor obținute, cu sublinierea celui mai semnificativ rezultat 

obținut. 
 
Proiectul nostru a realizat o abordare complexa a schizofreniei, incluzand 

investigatii performante de tipul rezonantei magnetice 3 Tesla si 

secventierea intregului genom. Rezultatele obtinute au aratat utilitatea 

efectuarii acestor teste, atat la pacientii adulti, cat si la cei pediatrici si vor 

putea sta la baza identificarii de biomarkeri pentru aceasta patologie. 

Studiul privind factorii de risc legati de varsta de debut si severitatea 

simptomelor la copiii si adolescentii cu schizofrenie a relevat o importanta 

semnificativa a istoricului familial pozitiv de afectiuni psihiatrice; acest 

aspect subliniaza rolul consilierii genetice si a supravegherii membrilor 

familiilor pacientilor cu boli psihiatrice, in special a descendentilor acestora 

pentru acest risc. Proiectul a introdus o abordare noua in Romania a 

pacientilor cu schizofrenie – imagistica de inalta rezolutie si secventiere -  

care poate fi un punct de plecare pentru cercetari viitoare in acest 

domeniu. 
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Prezentare succintă a rezultatelor obținute în cadrul proiectului 

In urma activitatilor realizate in cadrul proiectului a fost constituit un lot de 

pacienti cu schizofrenie, incluzand atat pacidenti adulti, cat si copii si adolescenti. 

Studiile neuroimagistice 3 Tesla au relevant o serie de anomalii (largirea spatiilor 

Virchow, leziunile de substanta alba de tip demielinizant, inflamatii ale sinusurilor, 

megacisterna magna, etc.). Aceste rezultate vor putea sta la baza identificarii de 

biomarkeri pentru diagnostic precoce, in conditiile evaluarii imagistice a unui numar 

semnificativ de cazuri 

Studiul referitor la factorii de risc legati de varsta de debut si severitatea 

simptomelor la copii si adolescenti cu schizofrenia a aratat o corelatie semnificativa 

statistic intre varsta de debut si severitatea simptomelor pe de o parte si existenta 

unui istoric pozitiv de antecedente heredo-colaterale pentru afectiuni psihiatrice. Alti 

factori inregistrati intr-un procent mare, insa nesemnificativ statistic au fost: mediul 

urban si factorii perinatali (evenimente hypoxic-ischemice, greutate mica la nastere). 

Aceste date subliniaza rolul sfatului genetic si al supravegherii medicale a rudelor 

pacientilor cu boli psihiatrice, in special a descendentilor acestora. De asemenea, un 

alt studiu a aratat ca, calitatea vietii pacientilor cu schizofrenie este influentata de 

diversi factori, ce include varsta, statusul marital, statusul profesional, medicatia 

neuroleptica. 

In acest proiect s-a acordat o atentie deosebita implicarii tinerilor in cercetare. 

Astfel, a fost realizata o lucrare de doctorat de catre un tanar medic specialist, avand 

ca tema “Aspecte multidisciplinare – clinice, imagisitce, electroencefalografice si 

genetice – in schizofrenie”, iar un student la Facultatea de Medicina isi realizeaza 

lucrarea de licenta cu tema “Schizofrenia la copii si adolescenti – aspect 

etiopatogenice si  clinice”.  

Rezultatele ativitatilor desfasurate in cadrul proiectului au fost diseminate prin 

articole publicate sau aflate in curs de publicare, lucrari stiintifice prezentate la 

manifestari nationale si internationale, pagina web a proiectului. 

 

 

 

 


