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Rezumat

Traumele afective și fi zice din copilăria timpu-
rie au importante consecințe negative pe termen lung, 
cu debut în adolescență sau la vârsta adultă. Experin-
țele adverse din copilărie includ abuzul emoțional, fi -

zic sexual, violența intrafamilială, destrămarea fami-
liei, separarea de părinți, abandonul familial, infracți-
onalitatea în familie

Cuvinte cheie: abuz fi zic și psihic, violență, 
copilărie
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Consequences of adverse childhood experiences 
on mental and physical health

Abstract

Affective and physical trauma from early chil-
dhood have important negative consequences upon 
health on a long term, starting from adolescence or 
adult age. Adverse childhood experiences include emo-

tional, physical or sexual abuse, family violence, di-
vorce, separation from parents, abandon, delinquency.

Keywords: physical and mental abuse, vio-
lence, childhood

Experiențele adverse din copilărie și rolul lor în 
declanșarea unor afecțiuni de ordin fi zic sau psihic pe 
parcursul vieții, fi e în adolescență, fi e la vârsta adultă 
au fost adeseori studiate în ultimii ani, dovedindu-se 
tot mai mult rolul lor determinant asupra stării de 
sănătate. Experiențele adverse în copilărie, așa cum 
sunt ele operaționalizate în studii, includ abuz emoți-
onal, fi zic sau sexual, neglijare emoțională sau fi zică, 
violență intrafamilială (în special violență asupra 
mamei), consumul de către părinți de substanțe psi-
hoactive, divorțul sau separarea părinților, alte pier-
deri parentale, decesul unui părinte, comportament 
infracțional al părinților/al unui membru al familiei 
și altele. Din păcate, experiențele adverse în copilărie 
sunt mult mai frecvente decât se recunoaște.

Corelația cu psihopatologia

Una din cercetările importante în acest dome-
niu a fost realizată de către Organizația Mondială a 
Sănătății în 21 de țări membre ale Organizației și a ur-
mărit corelația dintre 12 tipuri de experiențe adverse 
în copilărie și debutul a douăzeci de tulburări men-
tale (diagnosticate conform DSM-IV) [1]. Studiul a 
abordat aceste probleme prin cercetarea prevalenței și 
asocierilor dintre adversitățile din copilărie raportate 
retrospectiv și debutul unui spectru larg de tulburări 
mentale de-a lungul diverselor etape de viață. Eșanti-
onul de persoane participante la studiul epidemiologic 
a cuprins 51 945 de adulți. Experiențele adverse în 
copilărie au avut o prevalență mare și un grad mare 
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de intercorelare. Adversitățile din perioada copilăriei 
asociate cu funcționarea familială maladaptativă (de 
exemplu, tulburare mentală a unui părinte, abuzul sau 
neglijarea) au fost cei mai importanți predictori ai 
tulburărilor psihice. Concluziile cercetării au scos în 
evidență faptul că adversitățile din copilărie prezintă 
asocieri puternice cu multiple clase de tulburări psi-
hice în toate stadiile vieții, în toate grupurile de țări in-
cluse în cercetarea Organizației Mondiale a Sănătății. 
Experiențele adverse în copilărie au fost responsabile 
pentru 29.8% din totalul tulburărilor mentale în toate 
cele 21 de țări cuprinse în cercetare. 

Și alte studii au demonstrat asocieri semnifi ca-
tive între experiențele adverse în copilărie și tulbură-
rile mintale la vîrsta adultă, prin studii epidemiologice. 
Pentru debutul unei tulburări mentale, cea mai puter-
nică corelație s-a dovedit a fi  în legătură cu adversită-
țile din copilărie grupate în clusterul ”disfuncționali-
tate familială” (tulburare mentală parentală, tulburări 
legate de substanțele psihoactive, infracționalitate, 
violență familială, abuz, neglijare) [2]. De asemenea, 
s-a dovedit existența unei asocieri între trăirea unor 
experiențe de tipul maltratării și a altor evenimente 
stresante de viață înainte de pubertate (în mod spe-
cial în primii ani de viață) și între debutul precoce al 
consumului problematic de alcool sau dependența de 
alcool și droguri în perioada de adult tânăr [3]. 

Corelația cu afecțiunile fi zice

Experiențele traumatizante în copilărie nu afec-
tează doar starea de sănătate psihică la vârsta adultă, ci 
și starea de sănătate fi zică. De exemplu, experiențele 
adverse familiale au fost asociate cu percepția unei 
stări de sănătate afectate, limitări funcționale, diabet 
și infarct miocardic (într-un studiu realizat asupra 52 
250 adulți între 18-64 de ani) [4]. Un studiu important 
care a urmărit corelația între expunerea în copilărie 
la experiențele adverse și diverse patologii la vârsta 
adultă a fost realizat de Felitti & colaboratorii săi și 
a cuprins 9508 adulți. Persoanele cu multiple tipuri 
de experiențe adverse în copilărie au prezentat un risc 
mai mare de a avea ulterior în viață multipli factori de 
risc pentru principalele cauze de mortalitate ale adul-
ților, existând o relație graduală cu prezența la maturi-
tate a unor afecțiuni (cardiopatie ischemică, cancere, 
boli cronice pulmonare, fracturi, afecțiuni hepatice). 

Persoanele care au avut patru sau mai multe tipuri de 
expunere la experiențe adverse în copilărie au avut un 
risc de patru până la 12 ori mai mare de a suferi de 
alcoolism, dependență de droguri, depresie și tenta-
tive de suicid, în comparație cu cei care nu au raportat 
nici o experiență adversă în copilărie, un risc de 2-4 
ori mai mare de a fi  fumător sau de a raporta o stare 
de sănătate nesatisfăcătoare, și un risc de 1,4 – 1,6 ori 
mai mare de sedentarism și obezitate severă compara-
tiv cu persoanele care nu au menționat nici o experi-
ență traumatică de tipul celor luate în considerare în 
studiu. Categoriile de experiențe adverse în copilărie 
s-au dovedit a fi  puternic intercorelate [5].

În alt studiu, publicat recent, probabilitatea de 
a raporta o boală coronariană și accident vascular ce-
rebral a fost semnifi cativ crescută la cei care au rapor-
tat între patru și nouă tipuri de experiențe adverse în 
copilărie. Riscul de diabet a fost mai mare pentru cei 
care au raportat între una și șase tipuri de experiențe 
adverse în copilărie [6].

O altă cercetare, cu date colectate de la 17 337 
adulți a evaluat corelația dintre experiențele adverse 
în copilărie și riscul de boală coronariană ischemică și 
impactul factorilor tradiționali de risc pentru această 
afecțiune (fumat, sedentarism, obezitate, diabet, hi-
pertensiune arterială) cât și a factorilor psihologici 
asociați cu experiențele adverse din copilărie, asupra 
acestei corelații. Studiul de cohortă retrospectiv a uti-
lizat metode de regresie logistică cu ajustare pentru 
vârstă, sex, rasă și educație pentru a estima intensita-
tea corelației precum și impactul factorilor de risc asu-
pra acesteia. A fost identifi cată o relație între aproape 
toate tipurile de experiențele adverse în copilărie și 
boala coronariană ischemică precum și o relație de tip 
doză-răspuns între aceste adversități trăite în copilărie 
și afecțiunea studiată. Factorii psihologici se pare că 
au o importanță mai mare decât factorii de risc tradi-
ționali în medierea relației dintre experiențele adverse 
în copilărie și riscul de cardiopatie ischemică [7]. 

În privința riscului de diabet de tip 2 pentru per-
soanele care au trăit adversități în copilărie, două me-
taanalize au ajuns la concluzii asemănătoare. Acestea 
susțin existența unei asocieri semnifi cative între expe-
riențe adverse în copilărie și riscul crescut de diabet 
de tip 2 la vârsta adultă: prima a inclus șapte studii 
(patru studii de cohortă și trei studii transversale) cu 
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un total de 87 251 participanți și 5879 cazuri incidente 
de diabet de tip 2. Expunerea la experiențele adverse 
în copilărie a fost asociată pozitiv cu riscul de diabet, 
cea mai importantă asociere fi ind cu adversități de tip 
neglijare, urmate de cele de tip abuz fi zic și sexual 
[8]. A doua metaanaliză privind impactul experiențe-
lor adverse din copilărie asupra diabetului a trecut în 
revistă treizeci și opt de studii, luând în considerare 
și expunerea la alte traume și diagnosticul de stres 
posttraumatic. Spre deosebire de veteranii de război, 
unde stresul posttraumatic cronic sau ca și comorbidi-
tate a fost corelat cu riscul crescut de diabet, la eșanti-
oanele comunitare, un predictor sufi cient pentru riscul 
de diabet a fost expunerea la traumă [9]. 

În afară de afecțiunile menționate mai sus în le-
gătură cu care au fost efectuate cercetări, se pare că și 
boala pulmonară cronică obstructivă are o probabili-
tate mai mare de apariție la persoanele care au suferit 
în copilărie adversități în cadrul familiei, iar femeile 
sunt mult mai afectate decât bărbații în această pri-
vință [10]. De asemenea, a fost dovedită asocierea 
dintre prezența adversităților din copilărie cu somnul 
insufi cient la vârsta adultă. Riscul de a avea frecvent 
un somn insufi cient a fost de 2,5 ori mai mare la per-
soanele cu cinci sau mai multe tipuri de experiențe 
adverse în copilărie comparativ cu cei care nu au ra-
portat asemenea experiențe [11]. 

Corelația cu probleme în sfera sănătății 
reproducerii

În privința riscului de sarcină la adolescentele 
care au trăit experiența unui abuz sexual în copilărie, 
o metaaanaliză a 21 de studii a concluzionat că acest 
factor de risc (abuzul sexual) crește de mai mult de 
două ori riscul unei sarcini în adolescență, iar o ana-
liză suplimentară a arătat că 4,5 din zece adolescente 
gravide este posibil să aibă un istoric de abuz sexual 
[12].Corelația dintre impactul cumulativ al expunerii 
la abuzuri în copilărie și disfuncționalități familiale 
asupra sarcinii la adolescente este de asemenea do-
cumentată prin studii. Unul dintre acestea, realizat pe 
9159 femei (studiu retrospectiv de cohortă) a demon-
strat faptul că relația dintre experiențele adverse în 
copilărie și sarcinile la adolescente este puternică și 
graduală. Mai mult, consecințele psihosociale nega-
tive și decesele fetale atribuite în mod normal sarcinii 

apărute în adolescență par să rezulte mai degrabă din 
acele experiențe adverse din copilărie decât din sar-
cina propriu-zisă [13].

Există dovezi și în privința legăturii dintre stre-
sorii prezenți în copilărie și tulburările ciclului men-
strual sau difi cultățile privind fertilitatea. Efectul stre-
sului din copilărie ar putea fi  mediat prin disfuncții 
ale axului hipotalamo-hipofi zo-adrenal, care ar putea 
acționa prin suprimarea fertilității ca răspuns la cir-
cumstanțe reproductive suboptimale [14].

Transmiterea transgenerațională

Din păcate experiențele adverse din copilărie au 
efect negativ pe termen lung nu doar asupra persoanei 
care le-a suferit. Există dovezi în legătură cu transmi-
terea de la o generație la alta, în special în familiile 
sever dezavantajate. Rezultatele studiilor indică fap-
tul că numărul de adversități trăite de părinți este un 
predictor pentru adversitățile pe care le vor trăi copiii 
acestora. Altfel spus, cu cât numărul de experiențe 
adverse (maltratare, disfunționalități familiale) trăite 
în copilărie de părinți este mai mare, cu atât este mai 
mare probabilitatea ca numărul de adversități trăite de 
copiii acestora să fi e mai mare [15]. 

Studii neuroimagistice și mecanisme 
neuroendocrine

Experiențele adverse în copilărie au fost asoci-
ate cu modifi cări la nivelul mai multor zone cerebrale, 
evidențiate prin studii de neuroimagistică. De exemplu, 
traumele în primii ani de viață s-au dovedit a infl uența 
negativ controlul afectiv și atenția la vârsta adultă, fi -
ind asociate cu reducerea integrității substanței albe la 
copii și adulți în ariile cerebrale prefrontale [16]. Dar 
traumele din copilărie par să fi e asociate și cu redu-
cerea integrității microstructurale a substanței albe în 
perioada de maturitate și în alte arii cerebrale (corpul 
calos, girusul fusiform occipital stâng). Aceste efecte 
sunt evidente și în absența unor simptome medicale sau 
psihiatrice, ceea ce ar putea reprezenta o vulnerabili-
tate pentru de dezvoltarea unor tulburări mentale după 
experiențele traumatizante din copilărie [17]. O altă 
arie cerebrală importantă care este infl uențată negativ 
de stresul apărut precoce în viață este circuitul dopami-
nergic mezolimbic (al recompensei). Stresul precoce 
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poate avea ca rezultat modifi cări ale exprimării genice 
în circuitul mezolimbic al dopaminei, modifi cări mor-
fologice ale creierului și schimbări permanente neuro-
hormonale și ale funcționării axului hipotalamo-hipofi -
zo-corticosuprarenal, iar aceste schimbări sunt impli-
cate inclusiv în dezvoltarea adicțiilor [3]. 

Stresul induce secreția de hormoni glucocorti-
coizi, iar activarea axului hipotalamo-hipofi zo-corti-
cosuprarenalian, eliberarea de hormon CRH și a siste-
melor catecolaminice periferice ca răspuns la stresul 
acut sunt esențiale pentru supraviețuire, dar activarea 
cronică a acestor sisteme de răspuns la stresul acut 
conduce la un risc crescut pentru multiple afecțiuni 
fi zice, precum și la o vulnerabilitate crescută pentru 
psihopatologie (anxietate, depresie, dependență de al-
cool și droguri) 

Importanța rezilienței

Cu toate acestea, un număr mare de copii care 
au trăit experiențe stresante severe în primii ani de 
viață nu dezvoltă psihopatologie, ceea ce indică faptul 
că factorii de reziliență (inclusiv relațiile cu familia și 
egalii) sunt importanți. De asemenea, capătă tot mai 
multă recunoaștere rolul interacțiunilor dintre facto-
rii genetici și mediu: de exemplu, interacțiunea dintre 
anumite gene (legate de răspunsul la stres prin secre-
ția de glucocorticoizi) și evenimentele stresante pot 
înclina balanța risc-reziliență într-un sens (patologie) 
sau în altul [3]. 

Utilitatea cercetărilor

Cercetările privind experiențele adverse de 
viață subliniază importanța mediului psihosocial din 
copilărie asupra stării ulterioare de sănătate fi zice și 
psihice și evidențiază interconectarea dintre sănătatea 
mentală și cea fi zică. Câteva din benefi ciile recunoaș-
terii adversităților din copilărie și a intervențiilor asu-
pra acestora sunt: 

- Recunoașterea de către profesioniștii din do-
meniul sănătății a indiciilor comportamentale care 
sugerează experiențe adverse trăite de către copii pot 
contribui la furnizarea unor intervenții ulterioare adec-
vate [18] (de exemplu, intervenții precoce în familie), 
cu scopul protejării copiilor și pentru evitarea unor con-
secințe negative ulterioare asupra sănătății acestora. 

- Prevenirea cardiopatiei ischemice sau a al-
tor afecțiuni cardiovasculare a fost focalizată până 
în prezent spre intervenții comportamentale, cum ar 
fi  renunțarea la fumat, promovarea activității fi zice și 
adoptarea unor comportamente alimentare sănătoase, 
intervenții care sunt deseori difi cil de realizat. Cerce-
tările privind adversitățile din copilărie aduc în aten-
ție faptul că angajarea în anumite comportamente care 
sunt factori de risc pentru cardiopatia ischemică poate 
fi  o compensare pentru stresul cronic cauzat de acele 
adversități, frecvent nerecunoscute. Identifi carea, tra-
tamentul și prevenirea adversităților din copilărie care 
stau la baza factorilor de risc se pot dovedi importante 
pentru prevenirea cardiopatiei ischemice și pot crește 
efi ciența intervențiilor de sănătate publică[7]. 

- Clinicienii din domeniul diabetologiei (și nu 
numai) ar putea lua în considerare screeningul pentru 
experiențele adverse în copilărie pentru a utiliza seve-
ritatea și frecvența diverselor tipuri de abuz ca un pre-
dictor pentru debutul diabetului și pentru severitatea 
complicațiilor acestuia [8]. Acest screening ar putea fi  
utilizat și în diagnosticul și tratamentul altor afecțiuni 
care s-au dovedit a fi  corelate cu experiențele adverse 
din copilărie.
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