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CAPITOLUL II: MODELE BIO-PSIHO-SOCIALE
ÎN SCHIZOFRENIE

În prezent se postulează trei direcţii explicative în ceea
ce priveşte boala psihică pe care le considerăm complementare.
Acestea sunt: modelulul biologic, modelul psihanalitic şi modelul bio-
psiho-social.

2.1. Modelul biologic

În prezent, investigaţiile biologice, prin amploarea şi
valoarea lor  informaţională, deschid noi perspective în
explicarea acestei boli (Birţ, 2001, p. 441).

Acest prim model consideră că boală psihică este un
fenomen biologic având diverse cauze genetice şi mezologice.

2.1.1. Contribuţia genetică

Cercetările realizate de B. J. Sadock şi V. A. Sadock
(2000) argumentează rolul factorilor ereditari şi de implicarea
lor asupra formelor schizofreniei,  cu o precădere crescută a
variaţiei asupra cauzelor schizofreniei şi a celor asociate
acesteia. După părerea autorilor  tulburările de personalitate
schizoidă, schizotipală şi cea de personalitate paranoidă apar cu
o incidenţă crescută la rudele biologice a pacienţilor cu
schizofrenie de gradul I si II (tabel 2. II):
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Tabelul 4. II. Implicarea factorilor ereditari în formele
schizofreniei

V. J. Sadock şi V. A. Sadock (2000)

SUBIECŢI PREVALENŢA
(%)

 populaţia
generală

 fraţii
 un copil cu un

părinte
schizofren

 gemenii dizigoţi
 un copil cu doi

parinti
schizofreni

 gemenii
monozigoţi

1 %
8 %

12 %

12 %
40 %
47 %

Studiile genetice susţin că factorul cel mai important de
risc este dată de existenţa unei persoane afectate de această
boală în istoricul familiei. Studiile pe gemeni şi adopţii au
afirmat aceasta ipoteză a transmiterii ereditare. Indicele de
concordanţă a fost găsit la perechile de gemeni monozigoţi.
Totuşi, studiile pe adopţie au demonstrat aderenţa schizofreniei
la factorii ce ţin de ereditate, şi nu de efectele intrafamiliare
(tabelul 3.II).
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Tabel 5. II. Studii despre adopţie
M. Stefan, M. Travis şi R. M. Murray în An atlas of

schizophrenia (2002, p. 33)

Printr-un studiu publicat în American Journal o Psychiatry,
S. P. Hamilton (2012) a descoperit 14 gene responsabile
schizofreniei (de exemplu: DTNBPI, NRGI, DAOA). Studiul
interprins de cercetător a fost longitudinal şi a durat 15 ani.
Eşantionul de pariticipanţi a fost alcătuit din persoane
diagnosticate de această boală sau similare (tulburările de
personalitate schizoafective). Cercetarea s-a desfăşurat în 12
state: jumătate dintr-o parte a coastei Americii şi cealaltă din
cea a Australiei, constând în completarea online a unui
chestionar de autoevaluare clinică. Rezultatele au demonstrat că
aproximativ 17 % din indivizi proveneau din pedigree cu
diverşi membrii diagnosticaţi la un moment dat cu schizofrenie.

Studiile transversale şi prospective realizate de Bruce
Bower şi colab. (1998) pe un eşantion de 100 de familii au
arătat o asociere cu o genă localizată pe cromozomul 13 care ar
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putea contribui la cel puţin câteva cazuri de schizofrenie. O altă
analiză de linkaj au identificat gene candidate pe cromozomul 6
ce ar fi responsabile de gândirea dezorganizată, halucinaţii
tipice şi de alineaţie mintală (Pulver, 2000).

Studiile pe gemeni şi pe adopţii demonstrează că genele
au un rol major în etiologia schizofreniei (Gahesman,1991). În
ciuda cercetărilor de identificare a genelor candidate
(Thomson, 2005), autorii au eşuat în a identifica care din gene
au contribuit în dezvoltarea schizofreniei.

2.1.2. Ipoteza biochimică

Teoriile biochimice postulează ipoteza conform căreia
simptomatologia schizofreniei este influenţată de către
funcţionarea deficitară a dopaminei (Yang, 1993; Sommer,
1993; Taubes, 1994). Adiţional, studiile din domeniul
neuroştiinţe încearcă să argumenteze rolul dopaminei
responsabilă de perturbarea zonelor cerebrale din timpul vieţii
intrauterine sau după naştere, făcând ca boala să debuteze,  ca
şi ,,explozie întârziată” în adolescenţă sau în perioada adultă.

În următoarea secţiune vom acorda o atenţie analizei
cunoaşterii implicaţiei receptorilor de la nivelul creierului în
înţelegerea simptomatologiei bolii, după cum urmează:

a) Receptorii dopaminergici
Studiile tomografice cu emisie de pozitroni (PET) au

demonstrat aderenţa medicaţiei antipsihotice atipice (de
exemplu: clonzapin) asupra receptorilor dopaminergici D2. S-a
constatat o corelaţie inversă între anumite semne clinice
negative, ca şi aplatizarea afectivă şi procentul ocupării
receptorilor D2 striali, ca o consecinţă a perturbării activităţii
dopaminei.
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Mai mult, aceste cercetări au evidenţiat şi rolul
amfetaminelor ce ar amorsa psihoza paranoidă şi ar accentua
schizofrenia.

Alte ipoteze recente relevă o cantitate insuficientă a
neurotransmiţătorilor dopaminei din cortexul frontal al
creierului ce ar argumenta de ce persoanele cu schizofrenie
prezintă  deficienţe în procesele mnenzice (Hodges, 2001).
Cercetările au gasit receptorii dopaminergici D1că ar fi
responsabile de medierea nivelului dopaminei din cortexul
prefrontal şi pot juca un rol important în abilităţile intelectuale
ale indivizilor. Autoarea R. D. C. Jeican (2005), consideră că
datele despre densitatea receptorilor D2 sunt cele mai
controversate şi că majoritatea studiilor indică o creştere a
densităţii acestora.

b) Receptorii serotoninegici
Ipotezele serotonergice privind schizofrenia

anticipiează ipotezele dopaminergice şi confirmă acţiunea
halucinogenului LSD în calea serotoninei. Prin PET se poate
observa acţiunea antipsihozelor în calea modulării receptorilor
serotonergici la subiecţi.

Conform cercetărilor (Jeican, R. D. C., 2005; Jeican,
R. D. C., 2007) serotonina intervene în fiziologia schizofreniei
prin modularea dopaminei. Concluziile conduc spre emitera
unor ipoteze referitoare la corelaţia dintre nivelul serotoninei
cu agitaţia psihomotorie. În schizofrenie s-a constatat creşterea
nivelului serotoninei şi a metaboliţilor săi (de exemplu: acidul
5-hidroxi-indolacetic).

c) Receptorii GABA-ergici
În prezent s-au efectuat studii alternative pornind de la

investigaţii neurochimice în schizofrenie. Câteva studii au arătat
modificări ale acidului gamma-aminobutiric (GABA) ce ar
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putea avea un rol în modularearea dopaminei. O parte din
studii înclină balanţa spre ipoteza că GABA descreşte
amorsarea dopaminei şi că ar spori concentraţia dopaminei.
Aşadar, ar fi posibil ca odată cu reducerea funcţiilor GABA
care conduc la iregulari ale dopaminei, să conducă la reducerea
manifestarile simptomelor psihotice.

2.1.3.Teorii neurofiziologice

Asumpţii centrale ale cercetărilor din neuroştiinţele
dezvoltării privind schizofrenia, demonstrează că se asociează
cu  mişcarea  iregulară a globilor oculari. Dificultatea de a
urmări mişcările laterale ale globilor oculari se definesc ca
bazele perturbării aprecierii vizuale şi a inhibiţiilor sacadelor
globilor oculari pretentă la pacienţii cu schizofrenie.
Disfuncţiile globilor oculari pot fi markere pentru schizofrenie,
în funcţie de medicamentele pe care le consumă şi de tabloul
clinic. Aceasta este vizibilă şi la rudele de gradul 1. Diverse
studii au evidenţiat mişcări anormale ale globilor oculari la 50
% şi 85 % dintre pacienţii cu schizofrenie (Gelder 2002).

Înregistrările electroencefalografice la majoritatea
pacienţilor au înregistrat modificări privind scăderea undelor
alfa, precum şi creşterea undelor thetra şi delta. Totodată,
pacienţii cu schizofrenie manifestă o deficienţă în a filtra
sunetele irelevante şi sunt extrem de sensibile la zgomotele de
fond. Fluxul sunetelor ce rezultă perturbă concentrarea şi ar
putea produce halucinaţii auditive.

2.1.4. Teorii patogenetice

Aceste teorii necesită cunoaşterea structurii şi funcţiilor
creierului, raportate la substratul neuroanatomic, cel
neurochimic şi neuropsihologic. Însă până în acest moment,
doar o parte din cercetări acoperă înţelegerea acestor
mecanisme.
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Prin studiile tridimensionale ale nucleilor cerebrali s-a
descoperit o lărgire a ventricului lateral în schizofrenie (figura
2.II.). Studiile pe monozigoţi demonstrează cu succes această
diferenţă, deoarece unul dintre ei poate prezinta o lărgire a
ventricului lateral şi scaderea din volum a cortexului temporar,
depistate prin RMN (figura 3. II.).

Figura 2.II. Studiile RMN pe monozigoţi despre sistemul
ventricular

Sursă:
http://www.angelfire.com/journal2/ballisticprimate/An.Atlas.of.Schizo

phrenia.pdf, accesat astăzi 20 August 2012

Figura 3. II. Studiile RMN pe monozigoţi despre mărimea
ventriculară
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Sursă
http://www.angelfire.com/journal2/ballisticprimate/An.Atlas.of.Schizo

phrenia.pdf, accesat astăzi 3 Noiembrie 2012

Rezultatul examenelor neuroradiologice pe bază de
tomografie computerizată au indicat modificări a volumului
creierului la pacientii cu schizofrenie, constatându-se  reducerea
volumului substanţei cenuşii şi albe (Birţ, M. A.,  2001).  Steen
R. G. şi colab. (2006) au efectuat un studiu privind modificarea
greutăţii creierului  la 1424 de pacienţi indicând o scădere
uşoară, dar semnificativă a acestei. Adiţional, alte studii au
dovedit o diminuare a hipocampului, dar şi a regiunilor
frontale, temporale, amigdaliene şi a corpului calos (Chiriţă, V.,
2002; R. D. C. Jeican, 2007).

2.1.5. Teoria imunologică

Diverse anomalii imunologice au fost găsite la pacienţii
cu schizofrenie. Acestea au inclus cantităţi scăzute ale celulelor
T, reducerea numărului şi răspunsurilor limfocitelor perierice,
anomalii celulare şi prezenţa de anticorpi la nivelul creierului.
Rezultatele pot fi interpretate ca şi consecinţe ale efectelor
toxice are viruşilor sau unei boli endogene autoimune.
Investigaţiile demarate în scopul dovedirii infecţiilor toxice
virale în schizofrenie au ieşit negative, deşi datele
epidemiologice arătau incidenţa schizofreniei în urma expuneri
prenatale la gripe. Alte lucrări menţionază de numărul crescut
de anomalii fizice la naştere, numărul crescut al sarcinilor şi
complicaţiilor la naştere, sezonul naşterii compatibilă cu
infecţiile virale şi perioada spitalizării (B. J. Sadock, H. I.
Kaplan, 1994; R. D. C. Jeican, 2007).

Ca o concluzie a acestui capitol, considerăm că modelul
biologic nu oferă decât o explicatie de tip cauza-efect a bolii. El
poate oferi argumente cauzale de tip boală-bacil, însă, nu şi o
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abordare sistemică ca şi cea psihologică care încearcă să atribuie
cauzele variabilelor psiho-comportamentale, sociale, culturale şi
ecologice ca factori importanţi în etiologia şi evoluţia bolilor
(Băban, A., 1990).

2.2. Modelul psihanalitic

Acest model aduce în discuţie explicaţii din domeniul
antropolgiei culturale găsind explicaţii ,,plauzibile” pentru
majoritatea bolnavilor. G. O. Gabbard (2005) promovează
convingerea părintelui psihanalizei. Sigmund Freud (1900,
1917, 1933) susţinea că  schizofrenia apare datorită  maturizării
timpurii a neuronilor înainte ca procesul să fi atins punctul
culminat în dezvoltare.  Acestea conduc la alterări ale
dezvoltării egoului considerate de el ca fiind simptome ce ar
putea duce la schizofrenie. Cu alte cuvinte, dezintegrarea eului
în schizofrenie reprezintă o întoarcere în timp când egoul încă
nu era pregătit sau începea să se stabilească. Astfel, conflictele
intrapsihice apărute în urma dezvoltării timpurii a stărilor eului
ar fi putut rezulta din relaţiile sărace cu obiectele,  întreţinând
psihoza (B. J. Sadock, H. I. Kaplan, 1994). O altă caracteristică
dominantă în schizofrenie după Freud se referă la dezinvestirea
obiectelor şi la cantitatea de energie ataşată oricărei structuri
intrapsihice sau reprezentării obiectului. Alteori a folosit
termenul pentru a descrie retragerea socială, faţă de persoanele
din mediu. A mai utilizat şi conceptul de regresie pentru a
explica răspunsurile la frustrare şi conflictele intense cu ceilalţi
ce ar putea explica, totodată şi retragerea autistă a pacienţilor.
Ulterior a fost postulat că investirea pacientului se poate
înţeleţe ca şi o reinvestiţie a sinelui.

Gabbard (2005) consideră schizofrenia: ”o perturbare a
înrudirii interpersonale..”; „mamele deficiente ce dezvoltă
bebeluşului un sine încărcat cu anxietate şi impiedică obţinerea

Extras din volumul @ Anghel, D. (2013). Schizofrenia si
calitatea vietii. Modele, terapie si management

psiho-social. Iasi, Romania: Lumen.



Diana ANGHEL

60

satisfacerii nevoilor de către copil ” (p. 420). În contrast, Paul
Federn (1943) susţine presupus că defectele din interiorul
egoului permit creşterea agresivităţii, rezultând o deteriorare a
relaţiei dintre mamă şi copil, ce conduce la eventuale
dizarmonii în personalitatea copilului şi slabe mecanisme de
copin la stres. Instalarea simptomelor din timpul adolescenţei
apar atunci când tinerii adolescenţi doresc o remarcare
puternică a egoului, independenta şi despărţirea de părinţi.

2.2.1. Teoria psihodinamică

După Garfield (1995) abordările psihodinamice ale
schizofreniei explică manifestările acestei boli în ideea că,
delirurile de grandoare sau halucinaţiile apar adesea după o
imediată insultă a autostimei pacientului. A doua ipoteză a
autorului ne conduce spre asumpţia că anxietăţiile intense,
îngrijorarea privind integritatea limitărilor eului, şi frica de
fuziune cu ceilalţi conduc spre izolare. Totodată, convingerea
tuturor autorilor de orientare psihodinamice constă în faptul că
relaţiile terapeutice cu clinicienii sensibili pot ameliora
fundamental calitatea vieţii pacienţilor cu schizofrenie. Această
premisă a fost confirmată de studiile pe pacienţi remişi
complet, conform cărora 80 % din cei cu psihoterapie pe
termen îndelungat, se pot recupera.  Chiar dacă recuperarea
totală nu este atinsă, relaţia terapeutică poate fi ”cheie”  în
recuperare  (Rund, 1990).

2.2.2. Teoria sistemelor familiale

Printr-un studiu realizat în Marea Britanie la copii în
vârstă de 5 ani privind relaţiile sărace dintre mame şi copii au
pornit de la următoarele premise: copii rezultaţi din mame cu
schizofrenie au prezentat de 6 ori mai mare risc de a manifesta
schizofrenie, decât dacă au fost adoptaţi de alţi părinţi. Cu toate
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acestea, nu există dovezi despre un pattern specific care ar juca
rol în dezvoltarea ei.

După autorii Lidz (1946) Bateson şi colab. (1956)
distingem două teorii comportamentale ale familiilor.

 Teoria familiilor asimetrice- prima explicaţie se referă la o
comunicarea deficitară între părinţi, unde unul dintre ei
este prea aproapiat de unul dintre copiii de sex opus. Şi
a doua, la o relaţie asimetrică dintre un copil şi un
părinte ce implică o puternică concurenţă şi un părinte
dominant.

 Teoria legăturii duble- descrie o familie în care un copil
preia şi interiorizează mesaje comportamentale,
atitudinale şi sentimentale de la conflictele dintre adulţi.
În ipotezele lui Bateson, copilul se retrage în sinea sa
pentru a se sustrage în urma ”confuziilor lăuntrice”.
După părerea noastră, aceste teorii ne oferă doar

explicaţii cauzele, eşuând în descrierea un pattern specific.

2.2.3. Ipoteza fenomenologică

În viziunea minkowskiană, schizofrenia este ,,pierderea
contactului vital cu realitatea”, deoarece înţelege prin ,,vital”
,,factorii iraţionali ai vieţii”. Mikowski (1997) asocia
schizofrenia cu autismul, nu doar în termeni de introversiune,
ci şi de conexiunea individului cu lumea din jurul său. Autorul
spunea:  ,,această lume nu e doar o colecţie de stimuli externi, de atomi,
forţe şi energie” , ci  „o mişcare curentă ce cuprinde din toate unghiruile şi
constituie ambianţa fără de care nu am şti cum să traim”. După autor,
„bolnavul are conştiinţa modificărilor profunde intervenite în psihismul
său ca urmare a slăbirii tendinţelor instictivo-afective... ” (Mikowski, p.
79).  Acest fenomen este uneori dramatic şi dă senzatia unei
lezări fizice şi mentale greu de exprimat.

Drept urmare, modelele psihanalitice constituie
abordări tradiţionale ce  ne pot oferi  lămuriri, dar nu şi o
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