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INTRODUCERE
Sindromul metabolic, o constelaţie de parametri ce luaţi individual determină
creşterea riscului bolilor cardiovasculare, are ca elemente centrale rezistenţa la insulină şi
obezitatea viscerală.
Cercetări recente au adus în discuţie noi elemente de importanţă deosebită precum
inflamaţia cronică de grad scăzut, care împreună cu elementele sindromului metabolic,
afectând structuri ale sistemului nervos central produce modificări ale funcţiilor cerebrale
superioare precum memoria, atenţia, limbajul sau funcţia executivă.
Lucrarea de faţă, printr-un studiu amplu clinic şi paraclinic, încearcă să evalueze o
posibilă relaţie de asociere între sindromul metabolic şi sindromul inflamator biologic în
modificarea statusului cognitiv și stratificarea riscului de declin cognitiv în funcţie de
anumite componente ale sindromului metabolic şi de prezenţa inflamaţiei cronice, folosind
atât metode clasice, uzuale cât şi metode moderne ca explorarea vasculară ultrasonografică.

PARTEA GENERALĂ - STADIUL CUNOAŞTERII
1. Caracteristicile clinico-evolutive ale deficitului cognitiv
Funcţiile cerebrale superioare (memoria, atenţia, limbajul, funcţia executivă) sunt
definite ca procese cerebrale complexe care apar la nivelul creierului și care oferă individului
uman posibilitatea să stabilească conexiuni între cunoștințele dobândite în cursul vieții. Au
ca element central memoria, ce permite individului sa rețină și să evoce permanent
experiențe anterioare. [POO MM, ET AL., 2016]
Aceste procese cognitive se desfăşoară în arii corticale specifice, numite arii de
asociere secundară sau terţiară. La nivelul lor se realizează o integrare complexă a acestor
funcţii ce permit desfăşurarea activităţilor zilnice în parametrii optimi. [AMUNTS K, ZILLES K,
2015]

Tulburarea cognitivă ușoară sau mild cognitive impairment (MCI) a fost definită ca o
stare intermediară între îmbătrânirea fiziologică și demență. [WINBLAD B, ET AL, 2004]
Au fost descrise două subtipuri de MCI: amnestic-MCI (caracterizat de tulburări de
memorie) și nonamnestic-MCI (caracterizat de tulburări în alte domenii cognitive).
[PUSSWALD G, ET AL, 2013]

Examinarea neuropsihologică este o parte esenţială a procesului de evaluare a unui
pacient cu deficit cognitiv, Montreal Cognitive Assessment Scale (testul MoCA) este testul
cu cea mai mare sensibilitate şi specificitate în MCI. [NASREDDINE ZS, ET AL, 2005]
Evoluţia spre demenţă a pacienţilor cu MCI este apreciată la 10-15% pe an,
tulburarea cognitivă de tip amnestic MCI evoluează în general spre boala Alzheimer, în timp
ce tulburarea cognitivă de tip nonamnestic MCI evoluează spre demenţă fronto-temporală
sau demenţă cu corpi Lewy. [PETERSEN RC, NEGASH S, 2008]
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2. Sindromul metabolic - definiţii şi consideraţii fiziopatologice
În octombrie 2009 a fost publicată o declaraţie comună a unor prestigioase
organizaţii profesionale, care au identificat criteriile specifice pentru diagnosticul clinic al
sindromului metabolic (SM). Un pas important pe care l-a făcut acest consens a fost acela că
obezitatea abdominală nu trebuie să fie o condiţie obligatorie pentru diagnosticul SM, ea
fiind doar unul din cele 5 criterii. [ALBERTI K.G., ET AL, 2009]
Prevalenţa este în creştere, mai ales în ţările dezvoltate, iar la nivel global este
afectată aproape o treime din populaţia generală. [NEMATY M, ET AL, 2014]
Primul pas în apariţia SM constă în creşterea rezistenţei la insulină evidenţiată în
special la persoanele cu obezitate predominant centrală. Sindromul metabolic implică
desfăşurarea mai multor procese complexe ce sunt într-o interconexiune strânsă, fiind
dovedită atât componenta genetică, dar şi puternica implicare a factorilor de mediu.
[STANCAKOVÁ A, LAAKSO M, 2014]

Un alt aspect ce a suscitat un interes crescut a fost înţelegerea legăturii dintre
anomaliile metabolice şi efectele fiziopatologice ulterioare, iar în acest sens legătura dintre
obezitate şi inflamaţia cronică a apărut ca o concluzie a faptului că citokinele proinflamatorii
sunt supraexprimate în obezitate. Există de asemenea studii ce evidenţiază o corelaţie între
modificările vasculare cerebrale şi acest sindrom „dismetabolic”. [GUZIK TJ, ET AL, 2017]
Raportul trigliceride – HDL colesterol a fost propus pe scară largă ca un marker
aterogen, un raport TG/HDL-col. peste 3 are cea mai bună specificitate și sensibilitate pentru
diagnosticarea creşterii rezistenței la insulină la pacienții supraponderali. [RUSSO I, 2012]
Au fost de asemenea descrise asocieri ale sindromului metabolic cu subtipuri de
tulburare cognitivă la pacienţii ce prezentau inflamaţie cronică. [ROBERTS RO, ET AL, 2010]

3. Caracteristicile fiziopatologice ale sindromului inflamator
Inflamaţia este o reacţie complexă de apărare, care se produce într-un ţesut
vascularizat şi care apare ca răspuns la leziunea tisulară. Prin această reacţie, organismul
tinde să înlăture agentul etiologic ce a provocat agresiunea şi să favorizeze vindecarea. În
anumite circumstanţe, atunci când răspunsul este inadecvat, poate deveni dăunătoare şi se
poate croniciza. [GAZIANO TA, ET AL, 2007]
Inflamaţia cronică poate fi declanşată de stress-ul celular. Cel mai mare pericol este
acela că acţionând silenţios are o capacitate distructivă foarte mare, ea poate persista
nedetectată zeci de ani, ducând la moarte celulară. [LAWRENCE T, GILROY DW, 2007]
Inflamaţia are două componente ce se desfăşoară local: modificări vasculare şi
modificări celulare. Acestea sunt declanşate de mediatori inflamatori ce se eliberează local şi
se răspândesc sistemic generând un răspuns sistemic de fază acută. [LIBBY P, HANSSON GK,
2015]

Cercetări recente identifică disfuncţia mitocondrială ca principal actor al inflamaţiei
cronice. La nivelul mitocondriilor deteriorate și disfuncționale se poate produce un mediator
inflamator al distrugerii tisulare, cunoscut sub numele de „inflammasom”, ce este un
regulator al răspunsului imun înnăscut. [GREEN DR, ET AL, 2011]
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Dintre markerii inflamaţiei cronice, IL-6 şi proteina C reactivă au fost cei mai
studiaţi. Proteina C reactiva (CRP) este sintetizată în ficat, fiind unul din reactanţii de fază
acută cei mai sensibili la distrugeri tisulare şi inflamaţii. Creşterea proteinei C reactive înalt
sensibile (hCRP) este asociată puternic cu riscul crescut de apariţie a bolilor cardiovasculare
precum şi a accidentului vascular cerebral. [KAPTOGE S, ET AL, 2010]
Markerii inflamatori pot fi crescuţi înainte de apariţia declinului cognitiv, fapt ce
arată că determinarea lor la anumite persoane poate fi folosită pentru un diagnostic precoce
al tulburărilor cognitive. [SINGH T, NEWMAN AB, 2011]

PARTEA SPECIALĂ - CONTRIBUŢII PERSONALE
4. Material şi Metode
Scopul studiului a fost observarea unei posibile relaţii de asociere între sindromul
metabolic şi sindromul inflamator biologic în modificarea statusului cognitiv și stratificarea
riscului de declin cognitiv în funcţie de anumite componente ale sindromului metabolic şi de
prezenţa inflamaţiei cronice.
Obiectivele cercetării :
 Cuantificarea unor parametri clinici şi paraclinici și a unor parametri vasculari
cerebrali la un lot de pacienți cu deficit cognitiv.
 Stabilirea unor factori predictivi în apariţia şi accentuarea tulburărilor cognitive.
 Stabilirea unor corelații între declinul cognitiv, prezența inflamației cronice și statusul
metabolic, pentru realizarea unei scale de stratificare a riscului apariției tulburării cognitive.
S-a realizat un studiu complex clinic şi paraclinic, de tip observaţional prospectiv, pe
parcursul a 3 ani, pe un număr de 110 pacienţi cu deficit cognitiv. Pacienţii din lotul studiat
au fost grupaţi după cum urmează: lotul A, format din 60 de pacienţi (54,5%), care întruneau
criteriile de sindrom metabolic şi lotul B, alcătuit din 50 de pacienţi (45,5%), la care au fost
întrunite cel mult două dintre criteriile de definire ale sindromului metabolic. Rezultatele au
fost comparate cu cele ale unui lot martor de 50 de persoane, ce erau sănătoase atât clinic cât
și biologic, iar caracteristicile demografice (grupele de vârstă și sexul) au fost asemănătoare
cu cele ale lotului de pacienți.
În cele două loturi se constată o repartiţie asemănătoare pe sexe, raportul
femei:bărbaţi fiind de 1:1,2. Pacienţii din lotul A (MetS) au avut vârste cuprinse între 65 și
82 de ani, cu vârsta medie de 74,4 ani (± 4,5), iar la cei din lotului B (non-MetS) vârsta a fost
cuprinsă între 65 și 82 de ani, cu vârsta medie de 73,8 ani (± 4,8).
Evaluarea cognitivă a pacienţilor din cele două loturi s-a făcut folosind testul MoCA,
iar punctajul maxim de 30 de puncte al testului MoCA a fost împărţit între patru domenii
cognitive astfel: memoria 9 puncte, atenţia 8 puncte, limbajul 6 puncte, funcţia executivă 7
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puncte. Tulburarea cognitivă a fost separată în două categorii majore şi anume: amnesticMCI şi nonamnestic-MCI. Fiecare din cele două categorii a fost apoi subdivizată în funcţie
de afectarea unui singur domeniu cognitiv, respectiv afectarea mai multor domenii cognitive,
rezultând deci patru entităţi diferite.
Pentru includerea pacienţilor în cele două loturi am folosit criteriile de diagnostic ale
sindromului metabolic definite prin consensul din 2009. Potrivit acestei definiţii este
necesară prezenţa a minim trei criterii din totalul de cinci. De menţionat că pentru creşterea
sensibilităţii rezultatelor am folosit şi un parametru compus, întâlnit în literatură şi anume
raportul trigliceride serice - HDL colesterol.
Evaluarea sindromului inflamator cronic a fost făcută prin analiza a doi markeri
importanţi, proteina C reactivă înalt sensibilă şi fibrinogenul.
Explorarea paraclinică vasculară în studiul de faţă a urmărit evaluarea unor parametri
Doppler vasculari: indicele intimă-medie, indicele de rezistenţă şi evaluarea unui parametru
original, raportul dintre viteza diastolică şi indicele de rezistenţă.

5. Rezultate
5.1. Rezultate privind evaluarea deficitului cognitiv
Evaluarea globală a deficitului cognitiv ne-a arătat valori destul de apropiate între
lotul A (MetS) şi lotul B (nonMetS), cu diferenţe semnificative statistic faţă de lotul martor.
Aceste diferenţe de rezultate s-au menţinut şi pentru fiecare din cele patru domenii cognitive
studiate.
În ambele loturi de pacienţi cel mai afectat domeniu cognitiv a fost memoria, iar cel
mai puţin afectat a fost limbajul. În lotul A (MetS) după tulburarea de memorie a urmat
afectarea atenţiei şi apoi a funcţiei executive, pentru ca la pacienţii din lotul B (nonMetS)
după afectarea memoriei să urmeze afectarea funcţiei executive şi apoi a atenţiei.
5.2. Rezultate privind evaluarea sindromului metabolic
În ceea ce priveşte determinarea valorilor parametrilor sindromului metabolic am
constatat că pentru circumferinţa abdominală, cele mai mari valori au fost la pacienţii din
lotul A (MetS), unde valorile medii au fost de 85,87 cm pentru femei şi 98,71cm pentru
bărbaţi; iar la pacienţii din lotul B (nonMetS) valorile medii au fost 75,78 cm la femei şi
84,88 cm la bărbaţi.
Pentru trigliceride am constatat valori medii în lotul A (MetS) de 184,5 mg/dl, iar la
pacienţii din lotul B (nonMetS) valori medii de 165,5 mg/dl.
În schimb, pentru HDL colesterol cele mai mici valori medii au fost la pacienţii din
lotul B (nonMetS) la care valoarea medie a fost de 47,78 mg/dl la femei şi 39,81 mg/dl la
bărbaţi; pentru ca în lotul A (MetS) valorile medii să fie de 49,39 mg/dl la femei şi 40,59
mg/dl la bărbaţi.
Un alt parametru al sindromului metabolic este tensiunea arterială. Valorile medii ale
TA sistolice au fost în lotul A (MetS) de 162,8 mmHg, iar în lotul B (nonMets) de 136,8
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mmHg; pentru TA diastolică valorile medii au fost 91,2 mmHg în lotul A (MetS) şi 82,9
mmHg la pacienţii din lotul B (nonMetS).
Valorile glicemiei au fost de asemenea cele mai mari la pacienţii din lotul A (MetS)
la care am obţinut valori medii de 128,25 mg/dl, iar la pacienţii din lotul B (nonMetS) aceste
valori au fost de 95,68 mg/dl.
Toate rezultatele obţinute la pacienţii din cele două loturi au fost diferite semnificativ
statistic de cele din lotul martor.
Analizând valoarea raportului dintre trigliceride şi HDL colesterol, am constatat că
valoarea medie din lotul A (MetS) a fost de 4,24, în timp ce în lotul B (nonMetS) valoarea
medie a fost 3,96, rezultate ce au diferit semnificativ statistic faţă de lotul martor.
În ceea ce priveşte repartiţia pacienţilor din lotul A (MetS) după numărul de criterii
îndeplinite, am observat că numărul pacienţilor care au îndeplinit cinci criterii a fost egal cu
numărul celor care au îndeplinit patru criterii, acesta fiind dublu faţă de numărul pacienţilor
care au îndeplinit doar trei criterii. Cu privire la frecvenţa criteriilor, am observat că cele mai
frecvent apărute au fost creşterea tensiunii arteriale, apoi creşterea trigliceridelor şi creşterea
glicemiei, pentru ca mărimea circumferinţei abdominale şi scăderea HDL colesterolului să
apară într-un număr mai mic de cazuri.
În continuare am analizat pentru pacienţii din lotul A (MetS) tipurile de asocieri de
parametri care definesc sindromul metabolic şi am observat că anumite combinaţii cum ar fi:
trigliceride + HDL colesterol + tensiune arterială + glicemie apar cu o frecvenţă aproape
dublă la femei faţă de bărbaţi, iar combinaţia circumferinţă abdominală + trigliceride +
tensiune arterială + glicemie apare în proporţii relativ egale. De notat ar fi că anumite
combinaţii cum ar fi circumferinţa abdominală + trigliceride + HDL colesterol + glicemie,
apar doar în grupul femeilor, în timp ce combinaţia circumferinţa abdominală + trigliceride +
HDL colesterol + tensiune arterială apare numai la bărbaţi.
Pentru pacienţii din lotul B (nonMetS) am observat că în cazul bărbaţilor au apărut
mai multe tipuri de asocieri ce nu au fost întâlnite în cazul grupului de femei ( tensiune
arterială şi glicemie; circumferinţă abdominală şi trigliceride; circumferinţă abdominală şi
tensiune arterială).
5.3. Rezultate privind evaluarea sindromului inflamator.
Un parametru important al sindromului inflamator este proteina C reactivă înalt
sensibilă. Valoarea medie a hCRP obţinută la pacienţii din lotul A (MetS) a fost de 3,05
mg/dl, iar pentru pacienţii din lotul B (nonMetS) această valoare a fost de 2,67 mg/dl.
În funcţie de valorile proteinei C reactive înalt sensibilă în lotul A (MetS) peste
jumătate din pacienţi au avut valori ale proteinei C reactive înalt sensibilă cuprinse in
intervalul 2 - 3 mg/dl, iar o treime au avut valori ale acestui parametru peste 3 mg/dl; în
schimb la pacienţii din lotul B (nonMetS) cei mai mulţi pacienţi au avut valori ale hCRP
cuprinse în intervalul 2 - 3 mg/dl şi doar o cincime au avut valori peste 3 mg/dl.
Al doilea parametru al sindromului inflamator urmărit în studiul nostru a fost
fibrinogenul. Valorile medii ale fibrinogenului au fost la pacienţii din lotul A (MetS) de
338,2 mg/dl, iar la pacienţii din lotul B (nonMetS) valorile medii au fost de 300,6 mg/dl.
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În ceea ce priveşte repartizarea pacienţilor din lotul A (MetS) în funcţie de valorile
fibrinogenemiei, am constatat că 50% din pacienţi au avut valori cuprinse între 250 mg/dl şi
350 mg/dl, pentru ca peste 40% din pacienţi să aibă valori mai mari de 350 mg/dl. Analizând
repartiţia pacienţilor din lotul B (nonMetS) în funcţie de valoarea fibrinogenului, am
observat că 60% din pacienţi au avut valori cuprinse între 250 mg/dl şi 350 mg/dl, iar 20%
din pacienţi au avut valori mai mari de 350 mg/dl.
Toate rezultatele obţinute la pacienţii din cele două loturi au fost diferite semnificativ
statistic de cele din lotul martor.
5.4. Rezultate privind evaluarea parametrilor vasculari
Rezultatele obţinute la determinarea celor trei parametri vasculari studiaţi au diferit
semnificativ statistic de cele din lotul martor, atât în cazul pacienţilor din lotul A (MetS) cât
şi în cazul pacienţilor din lotul B (nonMetS).
Astfel valorile medii înregistrate pentru indicele intimă-medie (IMT) la nivelul
arterelor carotide comune dreaptă şi stângă, respectiv la nivelul arterelor carotide interne
dreaptă şi stângă au fost peste 1 mm la pacienţii din lotul A (MetS) şi peste 0,9 mm la
pacienţii din lotul B (nonMetS), valoarea de cutt-off fiind de 0,9 mm.
Pentru indicele de rezistenţă calculat la nivelul arterelor carotide comune şi carotide
interne, am obţinut de asemenea valorii medii ce depăşesc limita normalului atât pentru
pacienţii din lotul A (MetS), unde valoarea medie a acestui indice a fost peste 1,01, cât şi
pentru pacienţii din lotul B (nonMetS) la care această valoare a fost peste 0,85, în acest caz
valoarea cutt-off fiind de 0,75.
Un ultim parametru studiat, un parametru original introdus în literatură de către Prof.
Dr. Simona Gusti, a fost raportul viteză diastolică-indice de rezistenţă. [GUSTI S, ET AL, 2004]
În acest caz valorile medii obţinute la pacienţii din lotul A (MetS) au fost sub pragul
de 30, iar pentru pacienţii din lotul B (nonMetS) aceste valori medii au fost în jurul valorii de
30. Reamintim că pentru acest parametru valorile medii normale se situează peste valoarea
38.
5.5. Corelaţii între parametrii studiaţi în lotul A (MetS)
La pacienţii din lotul A (MetS) s-au obţinut corelaţii semnificative între rezultatul
obţinut la testul MoCA şi numărul de criterii îndeplinite pentru a defini sindromul metabolic
(r = -0,34), precum şi între rezultatul MoCA şi trigliceride (r = -0,25), MoCA şi HDLcolesterol (r = 0,2), MoCA şi valoarea tensiunii arteriale diastolice (r = -0,54). De menţionat
că şi între rezultatele MoCA şi raportul TG/HDL colesterol au fost obţinute corelaţii
negative (r = -0,42).
În ceea ce priveşte corelaţiile dintre rezultatul la testul MoCA şi componentele
sindromului inflamator, am obţinut corelaţii cu semnificaţie statistică doar cu valorile
proteinei C reactive înalt sensibilă (r = -0,3).
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De asemenea şi între rezultatele la testul MoCA şi parametrii vasculari am obţinut
corelaţii, cele mai bune fiind cu IMT la nivelul ACC şi ACI bilateral, precum şi cu raportul
VD/IR (r = -0,4).
Corelând rezultatele obţinute între fiecare din domeniile cognitive studiate şi
componentele sindromului metabolic am observat că a existat o corelare negativă între
memorie şi trigliceride (r = -0,25), respectiv între acest domeniu cognitiv şi tensiunea
arterială diastolică (r = -0,35).
5.6. Corelaţii între parametrii studiaţi în lotul B (nonMetS)
La pacienţii din lotul B (nonMetS) s-au obţinut corelaţii semnificative între rezultatul
total la testul MoCA şi trigliceride (r = -0,2), MoCA şi HDL-colesterol (r = 0,2), MoCA şi
valoarea tensiunii arteriale diastolice (r = -0,44). De asemenea între rezultatele MoCA şi
raportul TG/HDL colesterol au fost obţinute corelaţii negative (r = -0,36). Am observat că
între rezultatele la testul MoCA şi componentele sindromului inflamator au fost obţinute
corelaţii cu proteina C reactivă înalt sensibilă (r = -0,32).
De asemenea şi între rezultatele la testul MoCA şi parametrii vasculari am obţinut
corelaţii, cele mai bune fiind cu IMT la nivelul ACC şi ACI, precum şi cu raportul VD/IR (r
= -0,4), rezultate asemănătoare le-am publicat într-un studiu din 2013. [COTEANU C, ET AL, 2013]

6. Discuţii
Evaluarea globală a deficitului cognitiv ne-a arătat valori destul de apropiate între
lotul A (MetS) şi lotul B (nonMetS), cu diferenţe semnificative statistic faţă de lotul martor.
Aceste diferenţe de rezultate s-au menţinut şi pentru fiecare din cele patru domenii cognitive
studiate.
În lotul pacienţilor cu sindrom metabolic am observat că au existat asocieri cu
puternică semnificaţie statistică între tulburarea cognitivă şi creşterea circumferinţei
abdominale, scăderea HDL colesterolului, creşterea tensiunii arteriale diastolice şi creşterea
raportului trigliceride - HDL colesterol. În schimb atunci când am analizat asocierea acestor
parametri cu subtipurile de nonamnestic MCI nu am obţinut rezultate cu semnificaţie
statistică, cu excepţia creşterii valorilor tensiunii arteriale diastolice, ceea ce face ca acest
parametru să capete o importanţă mai mare în definirea tulburării cognitive de tip
nonamnestic MCI, date regăsite şi în literatură. [ROBERTS RO, ET AL, 2010]
Raportul trigliceride-HDL colesterol s-a corelat semnificativ statistic cu indicele
intimă medie la pacienţii din lotul A (MetS) cu tulburare cognitivă de tip amnestic, fără a
obţine aceeaşi semnificaţie statistică la pacienţii din lotul B (nonMetS), date asemănătoare
le-am publicat într-un studiu din 2017. [COTEANU C, ET AL, 2017]
În schimb, la pacienţii din lotul B (nonMetS), acest parametru s-a corelat
semnificativ cu raportul viteză diastolică-indice de rezistenţă doar la pacienţii cu afectare
cognitivă de tip nonamnestic MCI, fapt ce sugerează o legătură strânsă a acestui parametru
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original cu tulburarea cognitivă ce nu afectează în primul rând memoria, ci cel puţin una din
celelalte funcţii cerebrale superioare.
Pentru pacienţii din lotul A (MetS) am obţinut corelaţii cu semnificaţie statistică la
asocierea tensiunii arteriale diastolice cu indicele intimă medie, fapt ce sugerează o legătură
între creşterea tensiunii arteriale diastolice (chiar izolat) şi declinul cognitiv de orice tip la
pacienţii cu sindrom metabolic definit, rezultate asemănătoare le-am publicat într-un studiu
din 2015. [COTEANU C, ET AL, 2015]
Discutând despre asocierea dintre tensiunea arterială diastolică şi proteina C reactivă
înalt sensibilă, este de menţionat faptul că în acest caz au fost corelaţii semnificative statistic
pentru pacienţii din ambele loturi, aceasta sugerând o legătură a acestui parametru cu
modificările de tip inflamator cronic, ce apar la pacienţi ce nu au obligatoriu sindrom
metabolic definit.
Pentru pacienţii din lotul B (nonMetS) am observat asocierea subtipurilor de
amnestic MCI doar cu creşterea trigliceridelor şi cu creşterea raportului trigliceride - HDL
colesterol. În schimb, pentru pacienţii cu nonamnestic MCI nu am obţinut rezultate cu
semnificaţie statistică, cu excepţia creşterii valorilor tensiunii arteriale diastolice, ceea ce
subliniază din nou valoarea acestui parametru în definirea tulburării cognitive de tip
nonamnestic MCI.
La pacienţii din lotul B (nonMetS), pentru subtipurile nonamnestic MCI unic
domeniu şi multiple domenii, asocieri cu semnificaţie statistică am obţinut numai în ceea ce
priveşte raportul viteză diastolică-indice de rezistenţă, ceea ce leagă acest parametru mai
mult de acest subtip de afectare cognitivă.
În ceea ce priveşte corelaţiile dintre parametrii sindromului metabolic cu parametrii
vasculari, la pacienţii din lotul B (nonMetS) am constatat că asocieri cu semnificaţie
statistică au fost doar pentru corelaţia raportului trigliceride-HDL colesterol cu raportul
viteză diastolică-indice de rezistenţă la pacienţii cu afectare cognitivă de tip nonamnestic
MCI, acest fapt vine să întărească aportul deosebit pe care acest parametru original îl poate
aduce pentru diagnosticarea tulburării cognitiv de tip nonamnestic, indiferent dacă pacienţii
au sau nu sindrom inflamator; în literatură existând date cu privire la asocierea acestui
parametru şi cu alte patologii. [COTEANU A, ET AL, 2013]
O altă corelaţie cu înaltă semnificaţie statistică obţinută la pacienţii din lotul B
(nonMetS) a fost cea dintre raportul trigliceride - HDL colesterol cu proteina C reactivă înalt
sensibilă. De menţionat că această corelaţie s-a obţinut doar pentru pacienţii din lotul B
(nonMetS) cu afectare cognitivă de tip nonamnestic MCI, fapt ce sugerează o legătură între
modificările metabolismului lipidic (incipiente) cu sindromul inflamator cronic la pacienţi ce
au afectate alte domenii cognitive (fără afectarea memoriei).
De asemenea, la pacienţii din lotul B (nonMetS) am obţinut asocieri semnificative
statistic ale trigliceridelor serice cu raportul viteză diastolică-indice de rezistenţă (atât pentru
afectarea de tip amnestic MCI cât şi pentru afectarea de tip nonamnestic MCI).
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7. Concluzii
1. Am efectuat o cercetare amplă şi complexă a unui lot de pacienţi cu tulburare
cognitivă, cu şi fără sindrom metabolic, cercetare în care am utilizat metode neinvazive de
explorare: testul MoCA, evaluarea parametrilor sindromului metabolic şi ai sindromului
inflamator, examinarea vasculară cerebrală prin ultrasonografie Doppler, o astfel de
cercetare fiind mai puţin menţionată în literatura de specialitate.
2. Am utilizat în acest studiu un parametru original vascular Doppler (VD/IR) prin care
se apreciază gradul de rezistenţă în circulaţia cerebrală, acesta împreună cu raportul
TG/HDL colesterol, nemaifiind folosiţi pentru evaluarea pacienţilor cu MCI.
3. Raportul trigliceride - HDL colesterol s-a corelat semnificativ statistic cu indicele
intimă medie la pacienţii din lotul A (MetS) cu tulburare cognitivă de tip amnestic.
4. Raportul trigliceride-HDL colesterol s-a corelat semnificativ statistic la pacienţii din
lotul B (nonMetS) cu raportul viteză diastolică-indice de rezistenţă doar la pacienţii cu
afectare cognitivă de tip nonamnestic MCI.
5. Pentru pacienţii din lotul A (MetS) am obţinut corelaţii cu semnificaţie statistică la
asocierea tensiunii arteriale diastolice cu indicele intimă medie, fapt ce sugerează o legătură
între creşterea tensiunii arteriale diastolice (chiar izolat) şi declinul cognitiv de orice tip la
pacienţii cu sindrom metabolic definit.
6. În cazul pacienţilor din lotul B (nonMetS) am obţinut asocierea cu semnificaţie
statistică între raportul viteză diastolică-indice de rezistenţă cu proteina C reactivă înalt
sensibilă la pacienţii cu tulburare cognitivă de tip amnestic MCI, ceea ce poate sugera o
legătură între modificările rezistenţei vasculare cerebrale şi inflamaţia cronică, stabilind un
pattern diferit faţă de afectarea ce implică modificările metabolice asociate cu creşterea
valorilor proteinei C reactive înalt sensibile.
7. Corelarea testelor neuropsihologice cu parametrii sindromului metabolic, cu
parametrii sindromului inflamator cronic, cu parametrii Doppler, a dus la obţinerea unor
rezultate şi concluzii deosebite, referitoare la stabilirea unor patternuri specifice, ce pot
deveni instrumente utile în diagnosticarea precoce a tulburărilor cognitive, putând preveni
evoluţia acestora spre tulburări mai severe, care au implicaţii socio-medicale grave.
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