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TULBURÅRI PSIHICE
LA BOLNAVII CU SCLEROZÅ MULTIPLÅ

ªI INFLUENºA NOOTROPILULUI ASUPRA LOR

STUDIU CLINIC

REZUMAT
Tulburårile psihice la bolnavii cu SM ¿i influen¡a asupra lor a unor medicamente neuroprotectoare, precum nootropilul, sunt pu¡in
studiate. Lucrarea depisteazå aceste tulburåri psihice la 46 bolnavi cu SM din Centrul de Zi SM Oradea ¿i urmåre¿te influen¡a
nootropilului asupra anxietå¡ii, depresiei, riscului suicidar ¿i deficitului mnezic la ace¿ti bolnavi.
Concluzionåm cå tulburårile psihice în SM sunt frecvente, dar avem în posesie un neuroprotector ca ¿i Piracetamul (Nootropil), care
influen¡eazå bine depresia, riscul suicidar ¿i tulburårile mnezice la ace¿ti bolnavi ¿i mai pu¡in anxietatea.
Cuvinte cheie: tulburåri psihice; scleroza multiplå; Nootropil

ABSTRACT
Psychic troubles in patients with multiple sclerosis and the influence of some neuroprotector medication (nootropil) in this troubles are
very rare studied. This paper detects this kind of psychic troubles in 46% of patients with MS in The Day Center for MS patients,
Oradea, and is following up the influence of nootropil in anxiety, depression, suicide risk and memory deficit in this kind of patients.
Our conclusion is that psycic troubles in MS patients are very frequent, but we have a neuroprotector drug, such as piracetam
(nootropil) which has a good influence in depression, suicid risk and memory troubles in such a group of patients, but its influence is
lower in case of anxiety.
Key words: psychic troubles; multiple sclerosis; Nootropil

INTRODUCERE

Prezen¡a tulburårilor psihice în scleroza  multiplå
(SM) este men¡ionatå încå în descrierea ini¡ialå a bolii
de cåtre Charcot T.M. (1968), care scria „existå o slå-
bire accentuatå a memoriei, concep¡iile sunt lente,
facultå¡ile intelectuale ¿i afective slåbite în ansamblul
lor. Atitudinea dominantå a bolnavilor este un fel de
indiferen¡å aproape stupidå fa¡å de orice. Se întâmplå
destul de des så-i vezi ¿i râzând proste¿te fårå nici un
motiv, sau dimpotrivå, izbucnind în lacrimi, la fel de
nemotivat“ (1). Este curios faptul cå în ciuda nume-
roaselor lucråri apårute în ultima perioadå, pe aceastå
temå, tulburårile psihice asociate SM, au fost pânå în
ultimii ani neglijate în practica neurologicå, lucru
dovedit ¿i de spa¡iul mic care le este acordat în manua-
lele de neurologie. Motivele care explicå aceastå situa-
¡ie sunt: pe de o parte discordan¡a rezultatelor studiilor
ce le-au fost consacrate; discordan¡a datå de diversi-
tatea  metodelor de studiu folosite ¿i de variabilitatea
e¿antioanelor studiate; pe de altå parte, sentimentul
cå a pune accentul pe aceste tulburåri în absen¡a unei
terapeutici eficiente nu fac decât så agraveze situa¡ia.
Totu¿i, în ultima vreme, sub impulsul dezvoltårii psi-
hiatriei biologice, a interesului pentru tulburårile
psihice asociate cu SM, s-a reu¿it så se precizeze mai
bine importan¡a lor.

Studiile lui Montreuil M. ¿i colab. (1991) aratå cå
datoritå leziunilor din emisferele cerebrale, la bolnavii
cu SM sunt prezente tulburåri psihice de intensitate
u¿oarå sau moderatå, atât de la debut, cât ¿i pe parcursul
evolu¡iei bolii(2). Dacå tulburårile cognitive par så
fie în raport cu leziunile emisferelor cerebrale, pato-
fiziologia dezordinilor afective pare mai complexå ¿i
face så intervinå pe de o parte leziunile cerebrale, pe
de altå parte reac¡iile de boalå. Efectul acestor tulburåri
asupra vie¡ii cotidiene a pacien¡ilor justificå cercetarea
lor sistematicå pentru a asigura o mai bunå ¡inere sub
observa¡ie ¿i îngrijire a pacien¡ilor ¿i a familiilor lor.

Odatå ce tulburårile psihice la bolnavii cu SM sunt
depistate, acestea trebuie tratate. La ora actualå existå
multiple medicamente pentru tratarea acestora, dar
majoritatea sunt foarte impulsive, cu multiple efecte
secundare. Ne-am gândit så încercåm în tratamentul
tulburårilor psihice în SM, un neuroprotector cu efecte
secundare scåzute ¿i mai ieftin, precum este pirace-
tamul, în preparatul tipizat Nootropilâ.

În acest context ne propunem så studiem tulburå-
rile psihice întâlnite la bolnavii cu SM ce frecven-
teazå Centrul de Zi pentru SM din Oradea. Dintre
tulburårile psihice am ales: depresia, tulburårile cog-
nitive, riscul suicidar ¿i anxietatea, ¿i influen¡a Noo-
tropilului asupra lor.
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MATERIAL ªI METODÅ

Studiul nostru a fost efectuat pe cei 46 de bolnavi
cu SM, din Centrul de Zi SM din Oradea. S-a studiat
frecven¡a anxietå¡ii, depresiei, riscului suicidar ¿i tulbu-
rårile cognitive. Au fost testa¡i cei 46 de bolnavi care
frecventeazå centrul. To¡i bolnavii au SM mai bine
de 5 ani.

Subiec¡ilor li s-au dat instruc¡iuni pentru comple-
tarea cât mai sincerå a bateriei de teste, fårå limitå de
timp impuså (excep¡ie fåcând testul de memorie).

S-a utilizat o baterie de teste care cuprinde testele
descrise mai jos ¿i anume: scala de anxietate (STAI),
scala de depresie Beck, BDI, scala riscului suicidar
(chestionarul pentru lipså de speran¡å BHS) ¿i testul
de memorie (deficit mnezic) Rey.

Scala de anxietate STAI, furnizeazå o måsurå con-
cretå ¿i corectå a exprimårii anxietå¡ii. Poate fi adminis-
tratå individual sau în grup, instrumentele de comple-
tare fiind tipårite pe foaia de examinare. Administrarea
nu necesitå o limitå de timp. Scala cuprinde 20 de
itemi, iar grila de cotare este urmåtoarea: 1 deloc, 2
pu¡in, 3 destul, 4 foarte mult. Etalonul pentru popula¡ia
româneascå este 0-20 – absen¡a anxietå¡ii; 20-40 micå;
40-60 medie; 60-80 foarte mare.

Scala de depresie Beck, BDI este un chestionar de
autoevaluare. Cuprinde 21 de itemi, fiecare con¡ine 5
afirma¡ii aranjate în ordinea severitå¡ii. Pacientul este
instruit så aleagå afirma¡ia cea mai apropiatå de starea
lui actualå. Scorurile la BDI variazå între 0 ¿i 67, res-
pectiv 0-9 stare normalå, 10-15 depresie u¿oarå, 16-
24 depresie moderatå, peste25 depresie severå.

Chestionarul pentru lipså de speran¡å BHS sau
scala riscului suicidar, måsoarå viziunea pacientului
despre viitor sau gradul de deznådejde. Un pacient
depresiv sau un pacient cu un poten¡ial suicidar poate
så î¿i tolereze boala dacå are speran¡å de viitor. Când
î¿i vede viitorul în termeni negativi, via¡a apare ca
inutilå ¿i intolerabilå ¿i pacientul prezintå risc suici-
dar. Se råspunde cu adevårat sau fals, existând o
cheie de cotare. Un scor peste 15 puncte reprezintå
un risc suicidar cert. Între 9-14 puncte risc moderat.

Testul de memorie Rey elaboreazå o metodicå
de cercetare a particularitå¡ilor memoriei verbale
imediate, care permite o analizå a procesului în
desfå¿urarea lui. Rezultatele ob¡inute cu testul Rey
nu se reduc la constatarea reu¿itei sau nereu¿itei, ci
scot în eviden¡å determinantele psihice, care intervin
în nereu¿itå. Testul eviden¡iazå o serie de manifeståri
simptomatice privind volumul ¿i fidelitatea atât a
reproducerilor cât ¿i a recunoa¿terilor, a comporta-
mentului motor ¿i verbal.

Bateria de teste a fost împår¡itå în câte un exemplar
la fiecare pacient. Li s-a cerut så citeascå cu aten¡ie

instruc¡iunile de la începutul fiecårui test, så le urmeze
¿i så råspundå cât mai sincer la chestionar.

Dupå depistarea tulburårilor psihice, bolnavilor
li s-a administrat 1,6 g Nootropil, de douå ori pe zi,
timp de 2 luni, dupå care bolnavii au repetat testele
psihologice folosite înainte de începerea tratamen-
tului. Men¡ionåm cå doi bolnavi nu au putut urma
tratamentul din cauza unor efecte secundare ca:
grea¡å, dureri epigastrice, reac¡ii cutanate alergice.

REZULTATE

Urmårind rezultatele ob¡inute de pacien¡i la testul
pentru depistarea anxietå¡ii observåm cå 65,2% nu
au tulburåri de tip anxios, iar 34,8% suferå de anxie-
tate. Dintre pacien¡ii cu anxietate, 8,7% au un grad
moderat al anxietå¡ii, iar 26,1% un grad ridicat. Dupå
tratament, la testele psihologice s-au ob¡inut urmå-
toarele rezultate: 63,7% nu au anxietate, iar 36,3%
anxietate de diferite intensitå¡i (27,3% moderatå ¿i
9,0% ridicatå). Se observå o scådere a anxietå¡ii ridi-
cate cu 17,1% pe seama cre¿terii anxietå¡ii moderate
cu 18,6%, iar absen¡a anxietå¡ii este în procent aproa-
pe egal cu cel ini¡ial, înainte de administrarea trata-
mentului cu Nootropil. Deci, Nootropilul nu înlåturå
definitiv anxietatea, ce doar o modereazå u¿or
(figura 1).

Scala de depresie a depistat cå 65,2% din pacien¡i
suferå de depresie, din care 13% cu depresie u¿oarå,
26,1% cu depresie moderatå ¿i 26,1% cu depresie
severå. La 34,8% nu s-au depistat semne de depresie.
În urma tratamentului cu nootropil, frecven¡a depresiei
este: scade depresia severå de la 26,1% la zero, scade
depresia moderatå de la 26,1% la 10,0%. Procentul
depresiei u¿oare cre¿te de la 13% la 40% ¿i absen¡a
depresiei de la 34,8% la 50%. Observåm cå depresia
severå dispare de la cei 26% bolnavi, cea moderatå
scade cu 16,1%, aceasta pe seama cre¿terii cazurilor
fårå depresie cu 15,2% ¿i a cre¿terii cazurilor depresiei
u¿oare cu 27%. Influen¡a nootropilului asupra depre-
siei este semnificativ pozitivå  (figura 2).

Figura 1
Distribu¡ia cazurilor în func¡ie de anxietate
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În ceea ce prive¿te riscul suicidar la 60,9% din
bolnavi acesta este prezent în felul urmåtor: 13% în
grad u¿or; 39,1% mediu ¿i 8,8% sever. Pacien¡ii fårå
risc suicidar sunt în propor¡ie de 39,1%. Asupra riscului
suicidar nootropilul are o influen¡å foarte bunå. Riscul
suicidar sever dispare de la cei 8,8% bolnavi, cel
mediu scade de la 39,1% la 13,7% (cu un procent de
25,4), toate acestea pe seama cre¿terii riscului u¿or de
la 13,0% la 36,3% (cu 23,3 procente) ¿i a cre¿terii
procentului de bolnavi cu risc suicidar nul cu 10,9%
(de la 39,1% la 50%) (figura 3).

Deficit mnezic (cognitiv) prezintå 91,3% din bol-
navii no¿tri, dupå cum urmeazå: u¿or 34,8%; mediu
30,5%; crescut 13% ¿i sever 13%. Doar 8,7% din
bolnavi nu au tulburåri cognitive. Despre  influen¡a
nootropilului asupra tulburårilor cognitive la bolnavii
cu SM, putem spune cå aceasta este foarte bunå. În
urma tratamentului, deficitul mnezic sever dispare de
la cei 13% bolnavi, cel crescut scade de la 13% la
4,5% (cu 8,5%), cel mediu scade de la 30,5% la 18,1%
(cu 12,4%). Aceste scåderi se fac pe seama cre¿terii
procentului de bolnavi fårå tulburåri cognitive de la
8,7% la 22,9% (14,7 procente) ¿i a cre¿terii de la 34,8%
la 54,5% (cu 19,7 procente) a bolnavilor cu deficit
mnezic u¿or (figura 4).

DISCUºII

Din analiza datelor ob¡inute observåm cå tulbu-
rårile cognitive sunt cele mai frecvente tulburåri
psihice întâlnite la bolnavii cu SM. Urmeazå depresia
65,2%, riscul suicidar 60,9% ¿i anxietatea 34,8%.

Tulburårile psihice sunt frecvente ¿i variate atât la
debut, cât mai ales de-a lungul perioadei de evolu¡ie
a SM (3). Tulburårile nevrotice au fost semnalate ca
simptome de debut al SM (debut neurastenic sau iste-
roid) (2).

Tulburårile cognitive pot fi depistate, printr-un
examen psihologic complet, la aproximativ 60-80%
din pacien¡ii cu SM. Intensitatea lor nu poate fi
corelatå cu severitatea handicapului neurologic nici

cu durata bolii, de¿i existå o tendin¡å de accentuare
a lor în cazul evolu¡iei bolii. Aceste tulburåri sunt
consecin¡a lezårii corpului calos (4).

În studiul nostru nu a existat nici un bolnav fårå
o formå sau alta a tulburårilor psihice investigate.
Aceasta credem cå datoritå faptului cå to¡i bolnavii
sunt diagnostica¡i cu SM de peste cel pu¡in 5 ani.

Existen¡a unor deficite cognitive în SM a fost multå
vreme controversatå. Estimarea frecven¡elor varia
astfel de la 2% la 72%. Aceste divergen¡e se datorau
unor probleme metodologice legate de instrumentele
folosite pentru a le scoate în eviden¡å, de e¿antionul
studiat ¿i de grupul de control. Totu¿i, frecven¡a tulbu-
rårilor cognitive a fost evaluatå în mod convergent,
în mai multe lucråri (5), în jur de 55-60% din cazuri.

Deficitul intelectual evident la examenul clinic
este mai rar întâlnit în SM. El este estimat la 3% din
cazuri. Aceastå cifrå este apropiatå de rezultatele a
douå studii (5, 6). În primul studiu (6), utilizând un
e¿antion clinic standardizat au apårut scoruri defici-
tare (sub 24) în 5% din cazuri, iar în al doilea (5) în
10%  din cazuri. În realitate, cam jumåtate din pa-
cien¡ii atin¿i de SM, considera¡i ca fiind normali din
punct de vedere intelectual de cåtre neurologi ar
prezenta un  deficit intelectual moderat, obiectivabil
prin testele psihometrice.

Cea mai mare parte a studiilor nu au gåsit o corela¡ie
între tulburårile intelectuale ¿i durata bolii, de¿i

34,8%

50,0%

13,0%

40,0%

21,1%

10,1%

26,1%

0,0%

Absentå ModeratåU¿oarå Severå

Înainte de tratament
Dupå tratament

39,1%

50,0%

13,0%

36,3%

13,7%
8,8%

0,0%

Absent MediuU¿or Sever

Înainte de tratament
Dupå tratament

39,1%

Înainte de tratament
Dupå tratament

8,7%

22,9%

34,8%

54,5%

18,1%
13,0%

4,5%

Absent MediuU¿or Sever

30,5%

0,0%

13,0%

Crescut

Figura 2
Distribu¡ia cazurilor în func¡ie de depresie

Figura 4
Distribu¡ia cazurilor în func¡ie de tulburårile cognitive

Figura 3
Distribu¡ia cazurilor în func¡ie de riscul suicidar
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deficitele cognitive se agraveazå cu evolu¡ia bolii. Se
¿tie cå tulburårile intelectuale puteau fi simptomele
inaugurale în SM, dar acest fapt era considerat ca
excep¡ional. Lucrårile mai recente au eviden¡iat
precocitatea tulburårilor intelectuale. Astfel, ele erau
prezente la pacien¡ii a cåror boalå evolua de mai pu¡in
de 2 ani ¿i chiar la pacien¡ii ce nu prezentau decât o
nevritå opticå, într-o propor¡ie analogå celei obser-
vate la pacien¡ii purtåtori a unor SM, forme disemi-
nate (7). Totu¿i, ele erau mai pu¡in importante la su-
biec¡ii ce prezentau o atingere neurologicå izolatå
decât la cei care erau atin¿i de o SM diseminatå. Nici
o corela¡ie nu a putut fi observatå între atingerea inte-
lectualå ¿i gradul handicapului neurologic, vârstå, sex
sau nivel cultural. În schimb se poate stabili o corela¡ie
între intensitatea deficitelor psihice ¿i volumul ventri-
culilor cerebrali vizualiza¡i prin scanner, atrofia corpu-
lui calos, prin RMN ¿i de asemenea cu scåderea meta-
bolismului cerebral måsurat prin tomograf compu-
terizat cu emisie de pozitroni. Anumi¡i autori (8) au
sugerat cå deficitele intelectuale ar putea fi în raport,
fie cu prezen¡a unor plåci latente neurologic, fie cu o
perturbare a activitå¡ilor regiunilor frontale, legate de
localizarea preferen¡ialå a plåcilor în regiunile periven-
triculare, apropiindu-se astfel de conceptul de demen¡å
subcorticalå. S-a subliniat de asemenea, existen¡a unei
încetiniri a procesului de informa¡ie, care ar putea fi
la originea deficitelor observate (8).

Tulburårile de memorie la bolnavi cu SM sunt
fårå îndoialå cele mai frecvente ¿i cele mai studiate.
Aproximativ 60-80% din bolnavii cu SM au tulburåri
mnezice. Bolnavii cu SM prezintå un coeficient mne-
zic inferior cu 10 puncte, în raport cu popula¡ia-con-
trol potrivit scårii de memorie a lui Wechsler. Diferite
studii au eviden¡iat o diminuare a capacitå¡ii de învå-
¡are a unui material verbal sau non-verbal, care ar fi
legatå de o dificultate de încifrare semanticå sau de
perturbare a memoriei de lucru ¿i un deficit al me-
morizårii de duratå, în timp ce memoria imediatå pare
påstratå.  În formele progresive de SM au fost ob-
servate alteråri ale capacitå¡ilor de recunoa¿tere.

Tulburårile de memorie nu par mai clar corelate
cu severitatea handicapului neurologic måsurat cu
scala Kurtzke, nici cu durata bolii, de¿i unele studii
au subliniat accentuarea lor în cursul evolu¡iei bolii.
Studiile de grup mascheazå eterogenitatea popula¡iei.
S-au distins trei grupe de pacien¡i: unii prezentau
performan¡e mnezice normale, ceilal¡i aveau tulburåri
mnezice moderate, adesea asociate cu o depresie, ulti-
mii prezentau tulburåri de memorie accentuatå, care
erau cu tulburåri ale func¡iei cognitive, într-un tablou
de deteriorare intelectualå globalå. Aceste trei grupe
nu se deosebeau în func¡ie de durata sau severitatea
bolii. Aceste date au fost confirmate într-un studiu

efectuat la pacien¡ii cu distan¡å între pusee (9). Studiul
tulburårilor cognitive a fost pânå în prezent axat pe
tulburårile intelectuale ¿i de memorie. Despre peror-
man¡ele vizio-spa¡iale sau lingvistice existå date pu¡ine
sau deloc. Studiile care exploreazå procesele aten¡io-
nale întâmpinå dificultå¡i importante: o alterare a
performan¡elor, aten¡ionale vizuale ¿i auditive a fost
totu¿i consideratå ca o datå  majorå în în¡elegerea tul-
burårilor cognitive. O tulburare a  organizårii dinamice
gestuale a fost de asemenea eviden¡iatå, întårind ipo-
teza existen¡ei unei disfunc¡ii a regiunii frontale, aflatå
la originea tulburårilor cognitive.

Depresia este descriså ca simptom întâlnit în SM,
în lucråri mai recente. Studiul ei ridicå probleme meto-
dologice deosebit de delicate, care privesc validitatea
defini¡iilor depresiei ¿i instrumentele folosite pentru a
måsura simptomatologia depresivå la pacien¡ii purtå-
tori de leziuni organice cerebrale, a cåror semiologie
o copiazå par¡ial pe aceea a depresiilor primare. Frec-
ven¡a depresiei variazå astfel de la 6%, pânå la 54%
la bolnavii  cu SM. Existen¡a unei depresii, definitå
prin criteriile DSM III a fost observatå la 38% din
pacien¡ii a cåror boalå evolueazå de mai pu¡in de 2
ani ¿i 17% din pacien¡ii a cåror boalå era mai veche
de doi ani (10). Severitatea simptomatologiei depresiei,
måsuratå cu scala lui Hamilton, era de asemenea mai
accentuatå la pacien¡ii a cåror boalå era mai recentå.
Depresia este de obicei moderatå, pacientul fiind iritabil,
descurajat, nelini¿tit, agitat.

Închiderea în sine, sentimentul de vinovå¡ie, de-
zinteresul, sunt mai rare.

Au fost propuse mai multe ipoteze pentru a explica
depresia asociatå SM. Ipoteza unei coinciden¡e se
love¿te de o mai mare frecven¡å a depresiei la ace¿ti
pacien¡i, decât la popula¡ia generalå ¿i de absen¡a
predispozi¡iilor familiale. Se men¡ioneazå totu¿i o frec-
ven¡å anormal ridicatå de psihozå bipolarå la pacien¡ii
cu SM (6). Ipoteza cea mai veche considerå depresia
din SM ca o reac¡ie psihologicå la boalå. Mai recent
mai multe cercetåri invocå originea endogenå a depre-
siei, fiind legatå de leziunile cerebrale din SM. În
favoarea acestei teorii pledeazå urmåtoarele:
1. Frecven¡a depresiei este mai mare la bolnavii ce

prezintå leziuni ale sistemului nervos central decât
la popula¡ia generalå sau la bolnavii al cåror han-
dicap nu este în raport cu leziuni ale sistemului
nervos central (afec¡iuni neuromusculare sau spi-
nale), dar trebuie notat cå aceste afec¡iuni nu au
caracterul brutal ¿i imprevizibil al puseelor din
SM ¿i cå imaginea acestor boli este diferitå de
cea a SM, în anturajul  bolnavilor. Depresia este
de asemenea rarå în formele spinale pure ale SM.

2. Depresia  poate preceda apari¡ia manifestårilor
clinice neurologice.
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3. Apari¡ia depresiei nu este corelatå cu durata bolii,
nici cu severitatea handicapului neurologic; dar ea
ar fi mai frecventå la începutul evolu¡iei bolii (10).

4. Simptomatologia depresivå este mai accentuatå
în timpul puseelor bolii decât în perioadele de
atenuare, dar acest argument este ambiguu, cåci
accentuarea acestei simptomatologii poate rezulta
prin descurajare ¿i spaimå.
Riscul suicidar a fost mai pu¡in studiat la bolnavii

cu SM. Un studiu din 1989 citeazå riscul suicidar la
bolnavii cu SM în procent de 2-3% (6). Un alt studiu
mai recent aratå cu sinuciderea este de 7,5 ori mai
frecventå la bolnavii cu SM decât la indivizi sånåto¿i
de aceea¿i vârstå (11).

În ceea ce prive¿te anxietatea, datele din literaturå
sunt mai sårace. Un singur studiu (12) aratå cå 70-
80% din subiec¡i prezentând o SM tråiserå în anul
care precedå apari¡ia bolii, de 2 ori mai multe eveni-
mente purtåtoare de o puternicå anxietate, decât
subiec¡ii de control. Ni se pare interesant de remarcat
publicarea a patru pacien¡i vârstnici (peste 60 de ani),
care s-au prezentat la serviciile medicale psihiatrice
pentru alterarea memoriei ¿i debutul unui sindrom
demen¡ial, care dupå investiga¡iile paraclinice li s-a
eviden¡iat o suferin¡å inflamatorie a sistemului nervos
central încadrabilå în diagnosticul de SM (13). La unul
dintre bolnavi, dupå tulburårile cognitive de debut au
apårut ¿i tulburåri de mers caracteristice SM.

Autorii subliniazå cå este neobi¿nuit ca SM så
debuteze cu tulburåri psihice ¿i la peste 60 de ani,
dar se pare cå acest lucru este posibil, chiar dacå
este greu de recunoscut. În activitatea noastrå ¿i noi
am avut 2 cazuri de SM cu simptome de debut,
predominant psihice, care ulterior cu ajutorul RMN
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au fost confirmate, dar pacien¡ii aveau o vârstå mai
micå decât 50 de ani.
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cu nootropil la bolnavii cu SM, nu am gåsit în literaturå
date de compara¡ie. Lucrarea noastrå este un început
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