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INTRODUCERE
Progresele tehnologice şi transformările accentuate din ultimii ani au impus o dinamizare
a societăţii şi au adus totodată profunde modificări în structura tradiţională, la nivelul
individului, comunității, familiei și societății. În acest context depresia, ca diagnostic, depășește
granițele geografice sau culturale.
Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, tulburarea depresivă este una dintre
tulburările afective cel mai des întâlnite în populaţie, cu o incidență de aproximativ 3% în
rândul populației.
Datorită răspândirii sale, gravităţii depresiei majore, izolării şi autoizolării personelor
depresive, fatalităţii bolii, prin tentativele de suicid, studierea şi înţelegerea tulburării depresive
majore este de o deosebită importanţă şi relevanţă pentru cercetarea actuală.
Cercetările recente indică particularităţi de funcţionare cognitivă prezente la persoanele
cu tulburări depresive. Este utilă astfel contribuţia locală, regională şi naţională, prin investigări
aplicate populaţiei din România, la cunoaşterea problematicii funcţionării cognitive și executive
specifice persoanelor cu tulburare depresivă, prin raportarea la stadiul actual al cercetărilor şi
prin noi contribuţii ştiinţifice. Unele din aceste particularităţi tratează aspectele din planul
limbajului, iar studiile care aprofundează această problemă cu specific pe limba română lipsesc.
Se justifică astfel aplicarea unei cercetări care vizează funcționarea cognitivă specifică depresiei
cu interelaționarea elementolor lingvistice.
Lucrarea de față îşi propune identificarea şi conturarea factorilor particulari, cu caracter
neuropsihologic, prezenţi în tulburarea depresivă, cu investigarea pe mai multe nivele de
evaluare: atenţie, memorie de lucru, viteză de reacție, planificare strategică și limbaj, prin
componentele sale de fluenţă verbală, procesare semantică și markeri lingvistici narativi.

STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII
Partea teoretică a lucrării sintetizează aspectele esențiale ale tulburării depresive (de la
definirea termenului, la prezentarea modelelor de abordare a depresiei și intervenței),
explicând funcționarea cognitivă și executivă și particularitățile în depresie.
Definirea terminologică și conceptuală a depresiei permite înțelegerea problematicii
depresiei și constituie, primul subcapitol inițiind și o succintă prezentare a abordării depresiei
de-a lungul istoriei. Succed, într-o ordine firească datele despre etiologie și epidemiologie, cu
evidențierea distinctă a unor variabile precum vârstă, comorbiditatea cu alte boli, factori de risc
ai depresiei, etc. Subcapitolul „modele explicative ale depresiei” indică abordările care încearcă
să explice depresia, surprinderea variabilității în abordarea depresiei fiind de interes. De la
modele patologice la cele actuale, neurobiologice și specifice neuroștiințelor, depresia și-a
validat existența. Ca manifestare psihopatologică, depresia se raportează la două sisteme de
clasificare CIM – Clasificare Internațională a Maladiilor (CIM-10), propusă de Organizația

Mondială a Sănătății și utilizată în practica medicală din țara noastră, și DSM – Manualul de
Diagnostic al Tulburărilor Mentale, propus de Asociația Psihiatrilor Americani. Penultimul
subcapitol se concentrează pe abordarea tipologică a depresiei, iar ultima parte acoperă
intervențiile recuperatorii specifice depresiei, în special farmacoterapia și psihoterapia.
Al doilea subcapitol din stadiul actual al cercetării prezintă funcțiile cognitive și executive,
cu o focusare pe elemente distincte ale funcționării și anume: memoria, atenția, timpul de
reacție, planificarea strategică, comutarea sarcinii (set shifting), rezolvarea de probleme și
limbajul. Acest capitol teoretic are rolul de a delimita conceptual cadrul de operare în care
lucrarea se încadrează, aplelând la o abordare didactică.
Ultimul capitol teoretic se axează pe particularitățile de funcționare cognitivă și executivă
specifice depresiei, evidențiind elementele negative ale funcționării cognitive și anume:
disfuncții la nivelul memoriei, deficitele atenționale specifice tulburării depresive, limbajul ca
indicator al funcționării cognitive, alte afectări ale funcțiilor executive.

CONTRIBUŢIA PERSONALĂ
Ipoteza de lucru
Cercetarea de față și-a propus identificarea disfuncţiilor cognitive specifice tulburării
depresive majore, conform încadrării diagnostice DSM V, cu grade diferite de severitate, mai
exact identificarea şi conturarea factorilor particulari, neuropsihologici, prezenţi în tulburarea
depresivă majoră, cu investigarea atenţiei, memoriei de lucru, componentei psihomotorii și
limbajului, prin componentele sale de fluenţă verbală, procesare semantică și markeri
lingvistici. Cercetările ştiinţifice indică afectări la nivelul funcţionării cognitive și la nivelul
funcțiilor executive la persoanele cu depresie.
Lucrarea este este structurată în jurul a trei ipoteze:
 deteriorarea cognitivă este asociată episodului depresiv, severitatea
simptomatologiei depresive fiind reflectată și prin disfuncția cognitivă;
 limbajul este un marker al disfuncției cognitive, mai clar stipulat deteriorarea
cognitivă din tulburarea depresivă severă este reliefată prin intermediul fluenței
verbale semantice și a celei fonematice;
 există o serie de indicatori lingivistici specifici prezenți în limbajul persoanelor cu
depresie, iar acești indicatori sunt în relație cu fiecare din componentele
funcționării cognitive – memorie, atenție, inhibiție, viteză de reacție.

Metodologie generală
Studiile ştiinţifice actuale indică afectări la nivelul funcţionării cognitive şi implicit la
nivelul funcţionării executive. Cercetarea de față constă în investigarea unui număr de 106 de
participanţi diagnosticați cu depresie, aflaţi în timpul episodului depresiv sever și un lot de 43
participanţi care constituie lotul de control. Fiecare participant la studiu a fost evaluat cu
instrumente specifice precum: DASS - 21 R, varianta adaptată pe populaţia românească, pentru
stabilirea nivelului de anxietate, depresie şi stres; MADRS - scală de evaluare a depresiei şi
severităţii simptomelor depresive; testul COWAT - literele FAS și CTL- Test de fluenţă verbală şi
procesare semantică; analiza mostrelor lingvistice prin eșantionarea narativității; atenţie prin
Bateria Cogtest CPT, timpul de reacţie prin Choice Reaction Time Test, inhibiție comportamentală

prin GoNoGo şi memorie prin testele California Word List Memory, Face Time Memory, SWM,dar
și STDT și SST din cadrul bateriei de teste Cogtest.

Studiu 1. Severitatea depresiei – factor mediator al funcționării
cognitive deficitare
Primul studiu se concentrează pe raportul dintre severitatea simptomatologiei depresive
și performanța obținută în sarcinile de evaluare a funcționării cognitive.
Ipoteza de lucru se centrează în jurul ideii existenței unei asocieri directe între scorul
obținut la testarea MADRS și DASS-21 R și performanța scăzută la sarcinile din bateria de
testare Cogtest: WLM- World List Memory – capacitatea de învățare verbală și memorie de lucru
SWM-Spatial working memory – memorie spațială, GonoGO – capacitate de inhibiție și timp de
reacție, CRT- Choice Reaction Time – timp de reacție, și Continuous Performance – AX Version –
atenție susținută.
Studiul indică existența unei relații dintre intensitatea simptomatologiei depresive și
funcționarea cognitivă și executivă deficitară în cadrul episodului index din tulburarea
depresivă majoră.
Investigând posibila relația dintre intensitatea simptomatologică din TDM și funcțiile
mnezice, atenționale, inhibiție comportamentală, viteză de reacție, capacitate de schimbare a
sarcinii (sef shifting) și planificare strategică s-a constat existența unor deficte ale funcționării
cognitive și executive raportate la severitatea episodului depresiv. Cele mai semnificative
disfuncții s-au înregistrat la nivelul funcțiilor mnezice, memoria de lucru și cea spațială
devenind mai disfuncționale pe măsura creșterii în intensitate a severității TDM. Capacitatea de
învățare și de transfer sunt de asemenea alterate în funcție de intensitate. Funcțille executive ce
impun capacitatea de comutare a sarcinii și planificarea strategică sunt relaționate direct de
intensitatea TDM. Cu cât intensitatea este mai crescută, cu atât mai redusă este capacitatea de
planificare și cea schimbare.
Relația nu s-a validat în ceea ce privește nivelul atențional și cel al timpului de reacție.
Intensitatea simptomelor nu modifică performanța la nivelul acestor funcții cognitive. Totuși
existența sau inexistența simptomelor depresive determină creștere sau scăderea performanței
în aceste sarcini.
Existența unei relații cauzale dintre intensitate TDM și funcționarea cognitivă justifică și
garantează prefigurarea studiilor viitoare longitudinale cu o sensibilitate crescută.

Studiul 2. Fluența verbală - indicator al disfuncțiilor cognitive în
tulburarea depresivă majoră
Cel de al doilea studiu se concentrează pe evidențierea funcționării cognitive deficitare în
cazul tulburării depresive, reliefată prin intermediul sarcinilor de fluență verbală, componenta
semantică și cea fonematică. Studiul cuprinde analiza cantitativă a fluenței verbale fonematice,
respectiv semantice și relația cu sarcinile de memorie de lucru. În plus presupune o abordare
originală prin analiza calitativă a cuvintelor rezultate din sarcinile de fluență verbală, prin două
modele distincte, cel propus de Troyer, respectiv Abwender. Nu doar că literatura de
specialitate este lipsită de astfel de analize calitative ale fluenței verbale din limba română, dar
modele de analiză calitativă propuse de Troyer și Abwender nu au mai fost testate pe loturile de

persoane cu tulburări depresive, deși au o sensibilitate mai crescută, iar datele sunt mult mai
specifice.
Fiecare participant a fost evaluat cu DASS-21, MADRS R, Word Memory – California Verbal
Learning Test din bateria de testare computerizată CogTest și COWAT- o sarcină de fluență
verbală, atât fonematică cât și semantică.
Pentru fluența verbală fonematică au fost administrate COWAT în două variante diferite,
în paralel, fiecărui participant. Este vorba de un set care conținea literele FAS, iar celălalt literele
CTL.
Persoanele din lotul de depresie au prezentat deficite în funcționarea cognitivă, reflecte
prin numărul total al scorurilor la testul de fluență verbală. Aceste rezultate sunt în acord cu
altele precizate în literatură și indică validitate și importanța interpretării cantitative și
calitative a fluenței verbale, drept un indicator pentru deficitele cognitive. Deși lotul de
participanți la studiu nu este unul extins, sunt surprinse particularitățile și specificitatea fluenței
verbale pentru limba română, atât la populația din lotul de control cât și în cazul persoanelor cu
depresie. Importanța acestui studiu constă și în comparațiile diferitelor tipuri de fluență
verbală, dar mai ales în evaluatea calitativă a fluenței verbale fonematice și semnatice. Deși nu
sunt propuse normative pentru populația română, prin compararea loturilor – persoane cu
depresie/persoane indemne de tulburări psihopatologice – s-au constituit repere cantitative ale
producțiilor verbale pentru fluența verbală fonematică și cea semnatică. Datele normative
pentru fluența verbală pentru populația non-clinică este o provocare pentru viitoarele studii.
Rezultatele acestui studiu confirmă deficitele funcționării cognitive în tulburarea
depresivă majoră, subliniate prin performanța scăzută la sarcinile de fluență verbală, și
evidențiază valoare analizei calitate a fluenței verbale, ce oferă informații mult mai sensible
despre slaba capacitate a depresivilor de a performa în sarcinile de fluență verbală.

Studiul 3. Relația dintre limbaj, atenție, memorie și timpul de reacție în
tulburarea depresivă majoră.
Cel de al 3-lea studiu continuă analiza funcționări cognitive și executive disfuncționale la
depresivi prin intermediul markerilor lingvistici și relației lor cu performanța obținută la
măsurătorile neuropsihologice realizate prin platforma Cogtest. Prin intermediul acestui studiu
s-a dorit diminuarea deficitului dintre nivelul teoretic și cel empiric al relației dintre limbaj și
funcționarea cognitivă din depresie. Acest studiu prezintă date obiective, valide și pertinente
asupra indicatorilor lingvistici regăsiți în structurile narative ale limbajului pacienților
diagnosticați cu tulburare depresivă majoră. Studiul are la bază o abordare analitică calitativă și
cantitativă a conținutului narativ prin cotarea mostrelor de limbaj. Modificările de la nivelul
morfologic, sintactic, fonologic și lexical al limbajului persoanelor diagnosticate cu tulburare
depresivă majoră sunt asociate cu deficitele de memorie, atenție, viteză de reacție, sarcinile de
schimbare a setului, planificarea strategică, după cum demonstrează rezultatele testărilor
neuropsihologice ale plaformei de evaluare cognitivă Cogtest.
Pacienții cu depresie au înregistrat diferențe față de persoanele care nu prezintă
simptomatologie depresivă la nivelul limbajului narativ. Pacienții din lotul depresivilor sunt
centrați pe propria persoană, folosind cu prioritate pronumele personal de persoana I-a și
arătând preferința folosirii formelor de singular în contrast cu formele de plural ale pronumelui.
Acest studiu arată că pacienții cu depresie folosesc în mod extensiv timpul trecut pentru
acțiunile verbale. Topica frazei este marcată de prezența inversiunilor și de folosirea emfazei.

Nivelul sintactic al limbajului este caracterizat de prezența propozițiilor scurte, impersoanale,
incomplete și seci, ambigue și lipsite de informații relevante. Tautologiile și repetițiile sunt
prezente, dar comparațiile lipsesc. Toate aceste schimbări la nivelul morfologice și sintactic al
limbajului sunt asociate cu deficite cognitive și disfuncții ale funcției executive precum memoria
de lucru, sarcinile de schimbare a setului, planificarea strategică, atenția și viteza de reacție.

Discuții generale
La baza funcţionării cognitive și executive a unei persoane cu depresie stau elemente
asupra cărora rezultatele studiilor realizate până în prezent sunt uneori incomplete, sau
complexitatea determină incapacitatea de integrare și structurare a tuturor cercetărilor pe
temă. Funcționarea cognitivă trebuie privită ca un continuum care la un moment dat este alterat
de apariția episodului depresiv. Persoana cu depresie începe să prezinte o funcționare cognitivă
deficitară și o alterare a funcțiilor executive. În cazul depresivilor nu trebuie să se facă confuzie
între cauzalitatea depresiei, exprimată în termeni de scheme cognitive negative și funcționarea
cognitivă efectivă deficitară a depresivului. Goeldner susține ideea că în obiectivul de remisei a
depresiei ar trebuie să se introducă și obiectivul de remisie a funcționării cognitive.
În relație cu alte funcții cognitive, deficitele atenționale specifice depresiei pot fi traduse
prin incapacitatea de concentrarea atențională pentru memorarea unui set de date, atenție
auditivă scăzută, distractibilitate atențională facilă, perioadă crescută în efectuarea unei sarcini
și atenție distributivă redusă. Studiul 1 și 3 confirmă existența acestor deficite la pacienții cu
depresie, dar acestea nu sunt determinate de severitatea simptomatologiei. Hammar și Årdal
atrag atenția asupra heterogenității conceptului de atenție, subliniind că atenția e relaționată și
cu alte domenii cognitive, precum viteza de reacție. De altfel studiul 1 indică scăderea vitezei de
reacție în funcție de existența depresiei ca predictor de rang I și a vârstei înaintate ca predictor
de rang II.
Limbajul poate acționa ca un instrument de diagnostic și totodată unul terapeutic în
planul psihoterapie. În timp ce corpusul literaturii de specialitate care tratează relația dintre
limbaj și depresie are o tendință ascendentă, cercetările care se ocupă de indicatorii lingvistici
ca markeri ai depresiei continuă să fie făcute cu dificultate. Dificultățile țin de organizările
metodologice și de alegerea momentului optim pentru surpinderea limbajului natural la
pacienții cu depresie, dat fiind nivelul lor comunicațional redus.
Sintetizând, stabilirea parametrilor funcționării cognitive și executive la persoanele cu
depresie este de un real interes în planul intervențiilor recuperatorii, dar generează provocări
de cercetare în același timp.

Concluzii generale
Pe baza cercetării realizate pot fi subliniate mai multe aspecte concluzive:
 Primul studiu al lucrării de față aduce date obiective, măsurate prin teste
neuropsihologice computerizate și validate, în relația dintre tulburarea depresivă
și funcționarea cognitivă și executivă, raportată la severitatea simptomatologică.
Astfel intensitatea simptomelor este asociată cu deficite la nivelul funcțiilor
mnezice, pe componenta de memorie spațială și verbală, cu o capacitate de
învățare scăzută, deficite în planul inhibiției comportamentale, probleme la nivelul
planificării stategice și incapacitate de comutare a sarcinii.



Cel de al doilea studiu oferă o imagine comprehensivă a funcționării executive a
persoanelor cu depresie, concretizate în analiza fluenței verbale, a componentei
sale fonologice și semantice.
 Administrare fluenței verbale fonematice, literele FAS și CTL, la persoanele cu
depresie a indicat performanțe net inferioare persoanelor din lotul de control, la
nivel cantitativ numărul cuvintelor produse fiind mai redus.
 Fluența este marcată de interferențe negative precum numărul crescut de
repetiții, existența violărilor de regulă și a substantivelor proprii. Aceeași tendință
s-a înregistrat și în cazul fluenței verbale semantice, fără o diferențiere a
performanței între cele două tipuri de fluență în cazul depresivilor.
 Analiza calitativă (prin aplicarea modelelor lui Troyer și cel a lui Abwender), a
indicat, în cazul persoanelor cu depresie: existența unui patern de activare, marcat
de o variablitate redusă a cuvintelor, preponderența utilizării de cuvinte din
vocabularul activ al limbii române, menținerea spectrului semantic discrepant cu
sarcina de fluența, incapacitatea de schimbare a setului de cuvinte atunci când o
categorie semantică a fost epuizată, preponderența cuvintelor scurte, pauperitate
în planul suprasegmental al limbajului, cu utilizarea redusă a cuvintelor care
rimează, a omonimelor sau omofonelor.
 Toate aceste particularități de activare ale fluenței verbale sunt asociate cu
deficite ale funcțiilor mnezice și atenționale validate prin testările
neuropsihologice ale bateriei Cogtest.
 Oferirea de date obiective, valide și pertinente asupra indicatorilor lingvistici
regăsiți în structurile narative al limbajului pacienților aflați în episod depresiv
sever, a constituit un obiectiv de cercetare.
 Rezultatele studiului trei confirmă existența unor indicatori lingvistici specifici
pacienților diagnosticați cu tulburare depresivă majoră: folosirea pronumelui
personal forma de singular, utilizarea predominantă a pronumelui personal de
persoana I, tendința de autocentrare pe propria persoană, utilizarea cu
preponderență crescută a verbelor care exprimă acțiuni la timpul trecut, topică
inversată, folosirea emfazei, prezența propozițiilor scurte, impersonale, trunchiate
și seci, prezența elipsei și a delițiilor la nivel de cuvânt, limbaj tautologic, prezența
repetițiilor și lipsa comparațiilor.
 Modificările de la nivelul morfologic, sintactic, fonologic și lexical al limbajului
sunt asociate cu deficitele de memorie, atenție, viteză de reacție, sarcinile de set
shifting, planificarea strategică, după cum demonstrează rezultatele testărilor
neuropsihologice ale plaformei de evaluare cognitivă Cogtest.
Concluzionând, lucrarea de față reprezintă o poziționare distinctă în planul studiului
funcționării cognitive și executive deficitare prezente în tulburarea depresivă.

Originalitatea lucrării
Lucrarea de față propune o abordare originală a evaluării funcționării cognitive și
executive deficitare specifice tulburării depresive majore, prin investigarea unui lot de persoane
diagnosticate cu depresie în comparație cu un lot de control. Aspectele originale ale prezentei
teze pot fi sintetiate astfel:


















funcționarea cognitivă și executivă din depresie a fost analizată prin intermediul
bateriei computerizate Cogtest. Deși bateria cuprinde teste computerizate,
validate științific, cu un înalt grad de specificitate, evaluarea funcțiilor cognitive în
cazul persoanelor diagnosticate cu depresie nu a mai fost aplicată până în prezent
pe populație de studiu românească.
Evaluarea multinivelară a limbajului în raport cu funcționarea cognitivă și
executivă la persoanele cu depresie constituie un punct forte al acestei lucrări.
Cercetare a impus analiza legăturii dintre limbaj și funcționarea cognitivă și
executivă printr-o abordare complexă, cu evaluări atât de ordin cantiativ cât și
calitativ.
Studiul fluenței verbale la persoanele cu depresie comparativ cu un lot de control
este de noutate. Deși testul de fluență verbală este o probă care apelează limbajul,
presupune în fapt o bună capacitate de organizare și categorizare, apelând
funcțiile mnezice și cele atenționale.
Prezenta lucrare prezintă în paralel variante diferite ale fluenței verbale, FAS/CTL,
cu litere echilibrate cantitativ, fonetic și ca frecvență în limba română. În plus
oferă noi date prin fluența verbală fonematică și semnatică evaluată la depresivi.
Teza prezintă pentru prima dată o analiză calitativă a fluenței verbale fonematice
și semantice specifice limbii române, apelând la modele de cotate calitativă lui
Abwender și a lui Troyer.
Este prima lucrare care să apeleze la evaluarea calitativă a fluenței verbale,
specifică limbii române, ca indicator al funcționării cognitive și executive la
depresivi. Aceste evaluări nu s-au limitat doar la analiza calitativă ci s-au
concentrat și pe relația dintre ele și măsurătorile obiective din bateria
computerizată Cogtest. În acest fel se oferă un instrument de evaluare facil de
aplicat și relevant, care surprinde construcția specifică funcționării executive la
pacienți cu depresie.
Apelul la registrul markerilor lingvistici specifici tulburării depresive pentru
testarea relației dintre aceasta și funcționarea cognitivă și executivă este de
noutate.
Cercetarea, redată în ultimul studiu al acestei lucrări, surprinde sensibil
caracteristicile limbajului persoanelor cu depresie și relația sa cu memoria,
atenția, timpul de reacție, planificarea strategică, fiind singurul studiu de acest fel
pentru limba română care evaluează persoanele diagnosticate cu depresie din
spațiul românesc.
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INTRODUCTION
Technological advances and accentuated transformations in recent years imposed a
dynamic society and have also brought profound changes to the traditional structure at the
individual, community, family and society level. In this context, depression as a diagnosis goes
beyond geographical or cultural boundaries.
According to the World Health Organization, depressive disorder is one of the most
common affective disorders in the population, with an 3% incidence among the population.
Due to its prevalence, the severity of major depression, the isolation and self-isolation of
depressive persons, the fatality of the disease, suicide attempts, the study and understanding of
major depressive disorder is of particular importance and relevance to current research.
The recent researches indicate cognitive functioning characteristic presented in patients
with depressive disorders. The local, regional and national contribution is therefore useful,
through investigations of the Romanian population, to the knowledge of the cognitive and
executive functioning of the people with depressive disorder, by reference to the current state
of research and by new scientific contributions. Some of these particularities deal with aspects
of the language level, and studies that deepen this problem with specific language on Romanian
are missing. It is therefore justifiable to apply a research that focuses on cognitive functioning
specific to depression, using language approach.
The present paper aims to identify and outline the neuropsychological factors of
depressive disorder with investigation on several levels of attention: attention, working memory,
reaction time, strategic planning and language, with its verbal fluency components, semantic
processing, and narrative linguistic markers.

CURRENT STATE OF KNOWLEDGE
The theoretical field of this paper summarizes the essential aspects of the depressive
disorder (from the definition of the term to the explanation of the depression and intervention
models) and explains the cognitive and executive functioning in depression.
The terminological and conceptual definition of depression allows understanding of
depression issues and is the first subchapter initiating a brief presentation of the depression
approach throughout history. Data on etiology and epidemiology are further addressed, with
distinct evidence of variables such as age, comorbidity with other illnesses, risk factors of
depression, etc. The subchapter "Explanatory Models of Depression" indicates the approaches
that try to explain depression, the variability in addressing depression being of interest. From
pathological to current, neurobiological and neuroscience-specific, development of depression
is underlined by valid scientific models. As a clinical entity, depression relates to ICD International Classification of Diseases (ICD-10) proposed by the World Health Organization
and used in medical practice in our country-, and DSM - Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, proposed by the American Psychiatric Association. The next subchapters

focus on the typological approach to depression, and specific depressive interventions,
respectively - especially pharmacotherapy and psychotherapy.
The second subchapter of the thesis presents cognitive and executive functions, focusing
on distinctive elements of this functions, namely: memory, attention, reaction time, strategic
planning, set shifting, problem solving, and language. This theoretical chapter has the role of
framing the research paradigm which guides the research further presented in the thesis.
The last theoretical chapter focuses on the specific cognitive and executive functioning
specific to depression, highlighting the negative elements of cognitive functioning, namely:
memory dysfunctions, attentional deficits specific to depressive disorder, language as an indicator
of cognitive functioning, other impairments of executive functions.

PERSONAL CONTRIBUTION
Objectives
The present research aims to identify cognitive dysfunctions specific to the major
depressive disorder, according to DSM V approach, with varying degrees of severity, namely the
identification and observation of the particular neuropsychological factors present in the major
depressive disorder with the investigation of attention, working memory, the psychomotor
component and language, its verbal fluency components, semantic processing and linguistic
markers. Scientific research indicates impairments in cognitive and executive functions in
patients diagnosed with depression.
The paper is structured around three hypotheses:
 Cognitive impairment is associated with the depressive episode, and the severity of
depressive symptoms is also reflected through cognitive impairment;
 Language is a marker of cognitive impairment; furthermore, the cognitive impairments
in major depressive disorder are highlighted by semantic and phonemic verbal fluency;
 There are a number of specific linguistic indicators in the language of people with
depression and these indicators are related to each of the elements of cognitive
functioning - memory, attention, inhibition, reaction time.

General methodology
Current researches indicate impairments in cognitive functioning and implicitly in executive
function. The present research investigated a number of 106 participants diagnosed with
depression during severe depressive episode state, and 43 participants in the control group.
Each participant in the study was evaluated with specific instruments such as: DASS - 21 R,
adapted to the Romanian population, to determine the level of anxiety, depression and stress;
MADRS - Scale for depression and depressive symptoms severity; COWAT test - FAS and CTL
letters - phonemic verbal fluency test and semantic fluency test; analyzing narrative language
and linguistic indicators; attention through CPT Cogtest Battery, reaction time- Choice Reaction
Time Test, behavioral Inhibition - GoNoGo response, memory with California Word List
Memory, Face Time Memory, SWM, and STDT and SST from Cogtest.

Study 1. The severity of depression – mediating factor for cognitive
impairments
The first study focuses on the relationship between severity of depression and
performance in cognitive function assessment tasks.
The working hypothesis is that high MADRS and DASS-21 R test scores are associated
with low performance in tests of the Cogtest Test Battery: WLM- World List Memory - verbal
learning and working memory, SWM- Spatial working memory - spatial memory, GonoGO inhibition and reaction time, CRT-Choice Reaction Time – reaction time and Continuous
Performance - AX Version – for sustained attention.
The study indicates a relationship between the intensity of depressive symptoms and
poor cognitive and executive functioning during the severe episode of major depressive
disorder.
Investigating the possible relationship between MDD severity and memory, attention,
behavioral inhibition, response time, set shifting, and strategic planning, we observed deficits in
cognitive and executive functioning related to the severity of the depressive symptoms.
The most significant dysfunctions were recorded in the memory function, the working
memory and the spatial memory becoming more dysfunctional as the severity of MDD
increased. The learning and the transfer capacities are also impaired. Executive functions, which
require task switching and strategic planning, are directly related to MDD severity. The higher
the severity, the lower the planning ability and the shifting.
The relationship has not been validated for attention level and the response time. The
severity of the symptoms does not change the performance of these cognitive functions in
depressed participants. However, the existence of depressive symptoms leads to a decrease in
performance in these tasks, compared to healthy participants.
The relationship between MDD severity and cognitive functioning warrants further
longitudinal studies with increased sensitivity.

Study 2. Verbal fluency as indicator for cognitive impairments in major
depressive disorder
The second study focuses on poor cognitive functioning indicators in depressive disorder,
highlighted through verbal fluency tasks, the semantic and the phonemic components The study
includes the quantitative analysis of the phonemic/semantic verbal fluency, and the relation
with the work memory tasks. In addition, it provides an original approach by qualitative
analysis of the words resulting from the verbal fluency tasks, by two distinct models, those
proposed by Troyer and Abwender. Not only is literature lacking such qualitative analyzes of
verbal fluency in Romanian, but qualitative analysis models proposed by Troyer and Abwender
have not been tested on groups of people with depression, although they have a higher
sensitivity, and the data are more specific.
Each participant was evaluated with DASS-21, MADRS R, Word Memory - California
Verbal Learning Test from the CogTest computerized test battery and COWAT - a verbal fluency
task, both phonemic and semantic.
For phonemic verbal fluency, COWAT was administered in two different variants, in
parallel, to each participant. There is a set containing the letters FAS and the other letters CTL.

Individuals in the depression group experienced deficits in cognitive functioning, reflected
by the scores in the verbal fluency test. These results are similar with others specified in the
literature and indicate the validity and importance of the quantitative and qualitative
interpretation of verbal fluency as indicators for cognitive impairments. Although the group of
participants in the study is not large, the specificity of the verbal fluency task in Romanian
language, both for control and depressive groups are ascertained. The importance of this study
consists in the comparisons of the different types of verbal fluency, but especially in the
qualitative evaluation of the phonemic and semantic verbal fluency. Although there are no
normative data for the Romanian population, by comparison of the groups - people with
depression and controls - there were quantitative benchmarks of the verbal productions for
the phonemic and semantic verbal fluency. Normative data for verbal fluency for the nonclinical population is a challenge for future studies.
The results of this study confirm the cognitive impairments in major depressive disorder,
highlighted by low performance in verbal fluency, and high value of verbal fluency quality
analysis, which provides much more sensitive information about the low ability of depressed
persons to perform in verbal fluency tasks.

Study 3. The relations between language, attention, memory and
reaction time in major depressive disorder
The 3rd study continues the analysis of cognitive and executive functions in depression
through linguistic markers and their relationship with the performance achieved in the
neuropsychological measurements of CogTest computerized test battery. This study bridges the
gap between the theoretical and empirical levels of the relationship between language and
cognitive functioning in depression. This study presents objective, valid and relevant data on the
linguistic indicators found in the narrative structures of the language of patients diagnosed with
major depressive disorder. The study is based on a qualitative and quantitative analytical
approach of narrative content by evaluating language samples. Changes in the morphological,
syntactic, phonological and lexical level of the language of people diagnosed with major
depressive disorder are associated with memory deficits, impaired attention, low reaction time
and set shifting, diminished strategic planning, as demonstrated by the results of the
neuropsychological tests of CogTest computerized test battery
Patients with depression have experienced differences in narrative language, compared
with controls. Patients in the depressed group are self-centered, using primarily personal
pronouns by the 1st person and showing the preference of using singular forms in contrast to
the plural forms of the pronoun. This study shows that depressed patients extensively use past
time for verbal actions. The topic of the sentence is marked by the presence of inversions and
the use of emphases. The syntactic level of language is characterized by the presence of short,
impersonal, incomplete and truncated sentences, ambiguous and lacking relevant information.
Tautologies and repetitions are present, but comparisons are missing. All these changes at the
morphological and syntactic level of language are associated with cognitive and executive
impairments such as working memory, set shifting tasks, strategic planning, attention and
reaction time.

General disscusions
At the basis of the cognitive and executive functioning of a person with depression, there
are elements on which the results of the studies conducted until now are sometimes incomplete,
or the complexity determines the inability to integrate and structure all the research on the
subject. Cognitive functioning should be regarded as a continuum which to some extent is
altered by the occurrence of a depressive episode. The person with depression starts to
experience poor cognitive functioning and an alteration of executive functions. In the case of
depression, there should be no confusion between the causality of depression, expressed in
negative cognitive schemas, and the cognitive impariments effect of depression. Goeldner
supports the idea that the goal of remission in depression should also introduce the objective of
remission of cognitive functioning.
In relation to other cognitive functions, attention deficits specific to depression can be
expressed by the inability to focus attention, to memorizing a set of data, low auditory attention,
attention distractibility, increased time in carrying out a task, and reduced distributive
attention. Studies 1 and 3 confirm the existence of these deficits in patients with depression, but
these data are not determined by the severity of the symptoms. Hammar and Årdal show the
heterogeneity of the concept of attention, emphasizing that attention is also related to other
cognitive domains, such as reaction time. In addition, study 1 indicates low reaction time
depending on the existence of depression as a predictor of rank I and age as a predictor of rank
II.
Language can act as a diagnostic and a therapeutic tool in the field of psychotherapy.
While the body of specialized literature dealing with the relationship between language and
depression has an upward trend, researches on linguistic indicators as markers of depression
continues to be challenging. Difficulties are related to methodology and timing of natural
language evaluation in patients with depression, given their low level of communication.
Synthesizing, setting the parameters of cognitive and executive functioning in people with
depression is of real interest in the recovery plan but generates research challenges at the same
time.

General conclusions
Based on the research, several conclusion should be underlined:
• The first study showed objective data, measured by computerized and validated
neuropsychological tests, in the relationship between depressive disorder and
cognitive and executive functioning, based on the symptomatic severity. Thus, the
intensity of the symptoms is associated with deficits in the memory functions (the
spatial and verbal memory component), low learning capacity, behavioral inhibition
deficits, strategic planning problems and diminished capacity for set shifting
• The second study provides a comprehensive overview of the executive functioning of
people with depression, materialized in the analysis of verbal fluency, its phonological
and semantic component.
• The use of phonemic verbal fluency, FAS and CTL letters, in people with depression
indicated lower performances than those in the control group, quantitatively, the
number of words being produced being lower.
• Fluency is marked by negative interference such as the increased number of repetitions,
the existence of regular violations, and the nouns. The same trend was observed in
semantic verbal fluency, without a difference in performance between the two types
of fluency in the case of depression.

• The qualitative analysis (using Troyer's and Abwender's models) indicated, for people
with depression, the existence of an activation pattern, marked by a small variety of
words, the preponderance of the use of words in the active vocabulary of the
Romanian language, the discrepancy between semantic spectrum and fluency, the
inability to change the set of words when a semantic category has been exhausted, the
preponderance of short words, the low use of rhyming words, homonyms or
omophones.
• All these verbal fluency activation features are associated with deficits of memory and
attention functions validated by Cogtest's neuropsychological tests.
• The results of study three confirm the existence of specific linguistic indicators for
patients diagnosed with major depressive disorder: the use of the personal pronoun
singular form, the predominant use of the person's first person pronoun, the tendency
of self-centeredness, the predominant use of verbs expressing actions at past,
reversed topical use, use of emphasis, the presence of short, impersonal, truncated
and impersonal propositions, the presence of ellipse and word-based deliberations,
tautological language, the presence of repetitions and the lack of comparisons.
• Changes in the morphological, syntactic, phonological and lexical level of language are
associated with memory deficits, attention, reaction speed, set shift tasks, strategic
planning, as demonstrated by the results of the neuropsychological tests of the
Cogtest cognitive evaluation platform.
Concluding, the present paper represents a distinct position in the study of the deficient
cognitive and executive functioning present in the depressive disorder.

The originality and scientific contributions
The present paper aims to present a genuine approach for evaluating cognitive and
executive impairments specific for major depressive disorder, by analyzing data collected from
patients diagnosed with depression comparing with a control group.
The original aspects could be synthetized as:
 Cogtest neuropsychological tests have been used to assess the cognitive
impairment in depression. Although the test battery comprises computerized
tests, scientifically validated, with high specificity, the battery is the first time used
to assess cognitive functioning in Romanian patients diagnosed with depression.
 The language multilevel assessment related with cognitive and executive
functions in persons with depression is a strength of this paper.
 The research analyzed the connection between language and cognitive and
executive functions, using a complex approach, with qualitative and quantitative
assessments.
 The verbal fluency assessment for patients with depression comparing with a
control group is a new approach. Although the verbal fluency test is a test that
uses language, it actually involves a good organizational and categorization
capacity, requiring memory and attention functions.
 The paper presents different variants for verbal fluency, FAS/CTL , with letters
quantitatively and frequency balances in Romanian language.








The thesis presents for the first time a qualitative analysis of the phonetic and
semantic verbal fluency specific to the Romanian language, using qualitative
scoring models proposed by Abwender and Troyer.
It is the first work to use qualitative assessment of verbal fluency, specific to
Romanian, as an indicator of cognitive and executive functioning in depression.
These evaluations were not limited to qualitative analysis but also focused on the
relationship between them and the objective measurements in the Cogtest
computerized battery. This provides a relevant and easy assessment tool that
capture the specific construction of executive functioning in patients with
depression.
Using the linguistic markers to assess the relation between language and cognitive
and executive impairments in depression is a new approach.
The last study of this paper, presents the characteristics of the language of people
with depression and its relation to memory, attention, reaction time, strategic
planning, being the only study of this kind for Romanian language that evaluates
persons diagnosed with depression.

