
TABLOUL SIMPTOMATOLOGIC ŞI EVOLUTIV AL PATOLOGIEI 
ALZHEIMER 

SIMONA MARICA∗ 

Abstract 

Alzheimer is probably one of the most dramatic cognition pathology in elderly, making the 
researchers question both the etiology and the risk factors, as well as its clinical evolution and 
symptoms. 

This article aims at drawing up a synthesis of the most famous studies in the area, thus 
outlining the image of the disease stages and its clinical emergence. 
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1. IMPORTANŢA FENOMENULUI ALZHEIMER 

Populaţia mondială înregistrează un accentuat proces de îmbătrânire, numărul 
persoanelor peste 60 de ani suferind o creştere de 450 de milioane în numai 40 de 
ani. Structura populaţiei vârstnice s-a modificat ajungând să reprezinte peste 50% 
în ţările dezvoltate, cea mai îmbătrânită fiind zona europeană (Tudose, 2001). 

Demenţa determinată de boala Alzheimer este cel mai comun tip, reprezentând 
aproximativ 60% din totalul pacienţilor cu demenţă. În ceea ce priveşte legătura 
dintre vârstă şi boală, se apreciază că 5% dintre persoanele de 65 de ani au demenţă 
Alzheimer, iar la 85 de ani, procentul urcă până la 25% (Kaplan & Sadock, 1994). 

Având în vedere tendinţele evolutive ale bolii Alzheimer care sunt corelate cu 
îmbătrânirea populaţiei şi care sunt de creştere progresivă a numărului de 
îmbolnăviri se apreciază că în primele decenii ale acestui mileniu demenţa 
Alzheimer va deveni problema numărul 1 a sănătăţii publice devansând bolile 
cardiovasculare, cancerul şi accidentele de circulaţie devenind principala cauză de 
morbiditate, invaliditate şi mortalitate (Gautier, Tudose, 2000). 

O a doua tendinţă, nu mai puţin importantă, este aceea de afectare progresivă 
şi a persoanelor mai tinere. 
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Aceste tendinţe sunt considerate o „nouă provocare a secolului XXI” şi comu-
nitatea internaţională a lansat semnale de alarmă făcând recomandări guvernelor 
ţărilor membre pentru a-şi defini strategiile necesare: medicale, sociale, de sprijin 
al familiilor, de cercetare pentru a face faţă confruntării cu această boală. 

În stadii avansate, boala Alzheimer duce la invaliditate totală şi la dependenţă, 
devenind o povară pentru familie fiindcă nu are în prezent soluţii terapeutice 
curative. Din această cauză este considerată deopotrivă: flagel medical, flagel 
social şi flagel familial. Pentru acest motiv a fost numită şi boală familială (afectează 
întreaga familie), boală democratică (pentru că nu ţine cont de rasă, profesie, sex, 
nivel socio-economic, de instruire), patologia inteligenţei (deoarece afectează funcţiile 
psihointelectuale). Printre alte denumiri, care exemplifică impactul acestei maladii 
asupra societăţii, enumerăm: „epidemia silenţioasă”, „ciuma neagră a secolului”, 
„cea mai rea dintre boli”. 

Bolnavii cu demenţă Alzheimer prezintă încă din stadiile uşoare şi medii un 
grad crescut de dependenţă din cauza afectării funcţiilor cognitive. Costul suportat 
de societate pentru această boală este foarte mare dacă luăm în consideraţie timpul 
petrecut de cei care îi îngrijesc pe cei vârstnici. Costul emoţional al pacienţilor şi al 
familiilor lor în timpul anilor de evoluţie progresivă a bolii este, de asemenea, 
enorm.  

2. DEMENŢA ALZHEIMER DIN PERSPECTIVĂ MEDICALĂ 

Demenţa este o deteriorare generalizată a intelectului, memoriei şi perso-
nalităţii, fără a implica şi o deteriorare de conştiinţă. Conform DSM-IV, pentru a 
putea pune diagnosticul de demenţă, simptomele trebuie să determine o tulburare 
semnificativă în funcţionarea socială ori profesională şi să reprezinte un declin faţă 
de nivelul obişnuit. 

Etimologic, termenul demenţă provine din latinescul demens, compus din 
prefixul dis şi substantivul mens, însemnând deci lipsit de/fără de minte. Ani de-a 
rândul, demenţa a fost luată în considerare doar ca o problemă medicală, iar până în 
sec. XVIII, termenul a fost folosit pentru a diagnostica toate formele de tulburare 
mentală, inclusiv cele caracteristice bătrâneţii (Ianusevici, 2008, p. 14). 

Kraepelin a deosebit demenţa de psihozele datorate altor cauze organice 
precum neurosifilisul şi a împărţit demenţa în formele: presenilă, senilă şi arterio-
sclerotică (Gelder, Gath, Mayou, 1994). 

Din punct de vedere al etiologiei, demenţele reprezintă un grup heterogen de 
afecţiuni neurologice sau sistemice cu afectare a sistemului nervos central, însă 
trebuie precizat că formele de departe cele mai întâlnite sunt: demenţa de tip 
Alzheimer, demenţa vasculară, demenţa din asinucleinopatii (demenţele cu corpi 
Lewy şi demenţa asociată bolii Parkinson) şi formele mixte (de exemplu boala 
Alzheimer asociată cu boală cerebro-vasculară sau boală Alzheimer asociată cu 
demenţă cu corpi Lewy).  
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Celelalte forme de demenţă (alte boli neurodegenerative care asociază 
demenţă, boli inflamatorii/infecţioase, boli metabolice, boli neoplazice) sunt rare, 
reprezentând sub 10% din numărul demenţelor (Băjenaru, Popescu, Tudose, 2007).  

2.1. DEFINIŢIE ŞI ELEMENTE DE ISTORIC. DESCRIERE. 

La 9 aprilie 1906, Alzheimer primeşte ştirea morţii pacientei Aguste D., a 
cărei evoluţie nu încetase să o urmărească. La examinarea amănunţită a creierului, 
obţinut în urma autopsiei, constată modificări nedescrise până atunci, sub forma 
reducerii masei creierului, în special în regiunile frontale şi parietale, dispariţiei 
unui mare număr de celule nervoase în aceste regiuni şi apariţiei unor acumulări de 
substanţe proteice ca plăci dispuse în întreaga scoarţă cerebrală. La 3 noiembrie 
1906, în cadrul celei de a 37-a Conferinţă a psihiatrilor germani din Sud-Vest ţinută 
la Tubingen, Alzheimer prezintă comunicarea asupra unei forme „particulare de 
îmbolnăvire a scoarţei creierului” (eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde). 
Constatările făcute apar în anul următor sub forma unui articol de două pagini în 
revista de specialitate Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche 
Medizin (1907, vol. 64, p. 146–148). Acesta a fost primul caz de atrofie difuză 
presenilă a creierului, afecţiune care, la propunerea făcută de Emil Kraepelin, încă 
din anul 1910, poartă numele său: Boala Alzheimer (cf. Wikipedia). 

Au trebuit însă să treacă mai mult de 50 de ani până când observaţiile lui 
Alzheimer să fie acceptate cu valoare de entitate nosologică. 

Maladia Alzheimer este o tulburare neurodegenerativă progresivă cu trăsături 
clinice şi patologice caracteristice. 

Iată care sunt principalele modificări morfologice ale creierului: 
• la examenul macroscopic creierul arată o reducere accentuată a volumului, 

din cauza atrofiei scoarţei cerebrale cu micşorarea circumvoluţiilor cerebrale, 
predominant în regiunile frontală, parietală şi temporală, lărgirii şanţurilor dintre 
circumvoluţiuni, a cisternelor şi ventriculilor cerebrali (hidrocefalie externă şi internă). 

• examenul histopatologic (microscopic) pune în evidenţă leziuni caracteristice, 
observate şi descrise deja de Alzheimer: 

– plăcile senile vizibile printre celulele nervoase (neuroni) din creier. Plăcile 
senile conţin o acumulare de beta-amiloid, care este un fragment dintr-o proteină 
pe care organismul o produce în mod normal. În cazul unei persoane sănătoase, 
aceste fragmente de proteine sunt degradate şi eliminate; în boala Alzheimer ele se 
acumulează în special la terminaţiile presinaptice ale neuronilor, formând plăci 
insolubile şi împiedicând astfel transmiterea influxului nervos de la un neuron la 
altul. 

– degenerescenţa neurofibrilară constă în formarea în interiorul neuronilor a 
unor fascicole dense de fibre dispuse ca nişte ghemuri, constituite în special dintr-o 
proteină numită tau, care în mod normal intră în alcătuirea unei structuri 
intracelulare denumită microtubul. Microtubulii au un rol important în transportul 
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substanţelor cu rol nutritiv în interiorul neuronului. În patologia Alzheimer, proteinele 
tau sunt anormale şi microtubulii sunt afectaţi, iar neuronii nu mai pot funcţiona 
normal. 

– degenerescenţa granulo-vacuolară. În citoplasma neuronilor, în special 
în hipocâmp, apar vacuole ce conţin granule de natură încă neprecizată. 

Aceste modificări determină progresiv moartea unui număr din ce în ce mai 
mare de neuroni, în special în structurile importante pentru activităţile cognitive: 
scoarţa frontală, hipocâmp, nucleul bazal al lui Meynert, astfel încât creierul nu îşi 
mai poate îndeplini normal funcţiile. 

Din cauza lipsei de cunoştinţe în domeniul creierului, în 1906, când dr. Alois 
Alzheimer a descris pentru prima oară afecţiunea care-i poartă numele, nu exista 
speranţa unui tratament. Astăzi, sunt cunoscute substanţe care, chiar dacă nu pot 
opri procesul de degenerare, îl pot încetini astfel încât pacientul să poată rămâne 
mai multă vreme relativ funcţional. 

2.2. EPIDEMIOLOGIE 

Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demenţă la persoanele în 
vârstă şi reprezintă jumătate din totalitatea cazurilor de demenţă. I s-a spus boală 
democratică deoarece nu ţine cont de sex, rasă, clasă, status socioeconomic şi 
cultural. 

Riscul ereditar este de 10% pentru copii şi de 3,8% pentru fraţi şi surori. În 
populaţia generală se estimează un risc de 0,1%. Chiar dacă incidenţa Alzheimer în 
Statele Unite nu s-a modificat de când doctorul Alois Alzheimer a descris-o pentru 
prima dată, clinicienii se întâlnesc mai frecvent cu ea pentru că destul de mulţi 
americani trăiesc suficient pentru a o face. În cazul în care toată lumea ar trăi peste 
100 de ani, jumătate din populaţie ar avea-o. Boala Alzheimer este cea mai frecventă 
formă de demenţă. Aproximativ 50% dintre pacienţii cu demenţă au Alzheimer, 
15% au demenţă vasculară iar 15% au ambele forme de demenţă. Demenţa secundară 
bolii Parkinson, hidrocefaliei cu presiune normală sau depresie şi demenţa fronto-
temporală au restul de 20%.   

În cazul unui debut precoce, înainte de vârsta de 65 de ani – ca în cazul 
princeps al lui Alzheimer – se foloseşte termenul de demenţă presenilă, cazurile 
apărute tardiv, la persoane în vârstă de peste 70 de ani, corespunzând noţiunii de 
demenţă senilă. 

2.3. ETIOLOGIE 

Într-un amplu studiu (Larsson şi colab., 1963, cf. Gelder, Gath, Mayou, 1994) s-au 
găsit dovezi pentru o bază genetică a bolii Alzheimer la bătrâni. Această descoperire a 
fost confirmată de Heston şi colaboratorii (1981, cf. Gelder, Gath, Mayou, 1994) 
într-un studiu riguros al rudelor a 125 de probanzi cu demenţă Alzheimer dovedită 
histologic post-mortem. A fost acordat un interes deosebit posibilităţii ca gena 
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responsabilă să fie cea care codifică sinteza precursorului amiloidului A4. Această 
genă este situată pe cromozomul 21, iar amiloidul A4 se găseşte în plăci şi în 
ghemuri. 

De altfel, ideea factorilor genetici ca factori de risc în boala Alzheimer este 
acreditată şi de constatarea că dacă după 75 de ani probabilitatea de a dezvolta BA 
creşte dramatic, iar în cazul pacienţilor cu un istoric familial de demenţă, riscul este 
cu 50% mai mare (Breitner, 1994; Huff et al., 1988, Korten et al., 1993, cf. 
Lovestone, Gauthier, 2001). 

Alte două ipoteze, încă neconfirmate, sunt: că boala este determinată de un 
virus lent (de tipul celui implicat şi în boala Creutzfeld–Jakob) sau de un mecanism 
imun anormal (Deary, Whalley, 1988). 

În privinţa posibilităţii de prevenire a bolii Alzheimer, unele studii (Pinder, 2008) 
accentuează rolul dietei, descoperindu-se o mai scăzută incidenţă a bolii în acele 
societăţi unde se consumă mâncare mediteraneeană – peşte, fructe, legume, ulei de 
măsline etc. De asemenea, se pare că un consum moderat de vin, de-a lungul vieţii 
reduce riscul de a dezvolta demenţă, comparativ atât cu abstinenţii, cât şi cu 
băutorii înveteraţi. Se pare că acest efect este determinat de proprietăţile poli-
fenolilor prezenţi în vin. 

În ceea ce priveşte posibilitatea existenţei cauzelor psihogene, în mod curios, 
deşi anumite stări emoţionale sunt efectul unor modificări biologice privind 
funcţionarea ansamblului neuronal, posibilul rol al tensiunilor, conflictelor, stresului şi 
impasului psihologic, nu a făcut până acum obiectul unor studii ştiinţifice (Ploton, 
2007). 

2.4. FACTORI DE RISC 

Principalii factori de risc ai maladiei Alzheimer sunt: 
• vârsta înaintată – factorul de risc cel mai important, însuşi Alzheimer descriind 

boala ca o formă de îmbătrânire accelerată (cf. Blass, Poirier, 1996); 
• factori nocivi pentru aparatul cardio-vascular: diabetul, hipertensiunea 

arterială, nivel crescut de colesterol, fumatul; 
• nivel crescut de homocisteină în sânge, asociat cu un nivel scăzut de 

vitamina B12 şi acid folic; 
• expunerea la metale uşoare (de exemplu, deodoranţi cu aluminiu), presu-

punere care nu este unanim acceptată. Aluminiul, cu efecte neurotoxice, se găseşte 
adesea în cantităţi mari în creierele bolnavilor decedaţi cu demenţă Alzheimer, dar 
nu se poate dovedi o relaţie cauzală; 

• apolipoproteina E4 – dovedită ca având rol în coordonarea mobilizării şi 
redistribuirii colesterolului, în repararea, creşterea şi menţinerea mielinei şi a mem-
branelor neuronale pe parcursul dezvoltării, ori consecutiv unor leziuni ale sistemului 
nervos central; 
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• traumatisme cranio-cerebrale repetate grave. În demenţa pugilistică, trau-
matismele repetate conduc la demenţă prin acumularea de anomalii neuropatologice, 
incluzând ghemuri neurofibrilare şi amiloid (Geyde şi colab., 1990, cf. Blass, 
Poirier, 1996) au avansat ipoteza că traumatismele cranio-cerebrale repetate pot 
accelera dezvoltarea bolii Alzheimer cu 5–7 ani; 

• unele bacterii (Chlamidii) şi unele virusuri (slow-virus) ar favoriza formarea 
de plăci senile. 

2.5. MANIFESTĂRI CLINICE 

Conform DSM-IV, elementul esenţial al demenţei este deteriorarea memoriei 
de scurtă şi lungă durată, asociată cu deteriorarea gândirii abstracte, judecată 
deteriorată, alte tulburări ale activităţii corticale superioare sau modificare de 
personalitate. 

Deşi este numită şi boala inteligenţei, înţelegându-se astfel că în prim planul 
tabloului clinic se află degradarea funcţiilor cognitive, există şi manifestări non-
cognitive. De aceea, preferăm să prezentăm, pe rând, aceste două grupe. 

A. Simptome cognitive 
• tulburări de memorie – dificultatea de a-şi reaminti informaţii anterior 

învăţate şi imposibilitatea de a acumula informaţii noi. Primele care se pierd sunt 
evenimentele recente, în timp ce amintirile vechi pot fi conservate, cel puţin în 
primele stadii ale bolii; 

• tulburări de vorbire – bolnavul nu îşi mai găseşte cuvintele, chiar pentru 
noţiuni simple – numeşte obiectul prin categoria căreia i se subsumează (ceva de 
scris, în loc de creion de exemplu); 

• incapacitatea de a efectua diferite activităţi motorii coordonate – bolnavul 
nu mai ştie cum să se îmbrace adecvat, cum să încuie uşa, cum să folosească 
telecomanda etc.; 

• imposibilitatea de a recunoaşte, identifica şi denumi obiecte uzuale; 
• tulburări ale funcţiilor de organizare a activităţilor zilnice, incapacitatea de 

a lua decizii; 
• probleme legate de gândirea abstractă, tulburări de calcul, dezorientare 

temporală şi spaţială, pierderea iniţiativei; 
• false recunoaşteri – la început dificultate în recunoaşterea fizionomiilor 

cunoscute, urmată de identificări eronate (foarte frecvent, pacientul îşi confundă 
soţul ori copiii cu rude din trecutul îndepărtat); 

• confuzie între planul imaginar şi realitate, ceea ce îi face pe unii bolnavi să 
dialogheze cu televizorul; 

• pierderea permanenţei obiectului, ceea ce face ca bolnavul să nu-şi mai 
poată imagina existenţa a ceva ce nu se află sub privirile sale (Ploton, 2007). 

Aceste simptome se caracterizează printr-un debut gradat, bolnavul dezvoltă 
anumite strategii pentru a-şi disimula dificultăţile, pentru un anumit timp îşi păstrează o 
faţadă înşelătoare, declinul însă se agravează progresiv. 
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B.  Simptome non-cognitive 
• agitaţie şi agresivitate fizică sau verbală (foarte probabil că aceste 

simptome sunt rezultatul confuziei, al unei stări generale proaste în care pacientul 
realizează că i se întâmplă ceva rău, o degradare căreia nu i se poate împotrivi, 
devenind, ca urmare, anxios şi irascibil);  

• tulburări psihotice: halucinaţii (de obicei, vizuale), idei delirante (de per-
secuţie, de gelozie, de prejudiciu, de abandon etc.); 

• tulburări ale dispoziţiei: în principal depresie şi anxietate, mai rar stări de 
euforie; 

• tulburări ale comportamentului alimentar: reducere sau creştere exagerată a 
apetitului, alimentaţie neîngrijită, ingerare de substanţe non-alimentare; 

• dezinhibiţie sexuală: comentarii pe teme sexuale, gesture obscene, mai rar 
agresivitate sexuală; 

• incontinenţă urinară şi pentru materii fecale, satisfacerea nevoilor fizio-
logice în locuri neadecvate sau în prezenţa altor persoane; 

• vagabondaj. 

2.6. EVOLUŢIA BOLII 

Debutul bolii este de obicei lent, progresiv şi poate dura de la câteva luni la 
2–4 ani; deseori este greu de stabilit un timp. În DSM-IV (122) se apreciază că 
această boală este, de regulă, insidioasă ca debut şi progresează lent spre moarte, cu 
o evoluţie deteriorativă generalizată în decursul unei perioade de câţiva ani. În mod 
normal evoluţia bolii variază dar, de obicei, implică un declin gradat al abilităţilor 
cognitive în 7 până la 10 ani. Sunt afectate toate funcţiile creierului, limbajul, abilităţile 
motorii, gândirea, gândirea abstractă, comportamentul şi personalitatea la fel ca şi 
memoria.  

Se remarcă încă din stadiul incipient pierderea progresivă a capacităţii de 
utilizare a experienţei acumulate în situaţii prezente. Evoluţia acestor schimbări 
seamănă cu dezvoltarea umană normală, dar în sens invers. Astfel, copilul învaţă la 
început să înghită, apoi să deprindă aptitudinile sociale cum ar fi: zâmbitul sau 
„conectarea” cu cei care îl îngrijesc. Chiar dacă în această etapă ei nu pot merge, 
pot totuşi vocaliza şi repeta cuvinte. Nu sunt încă fluenţi verbal când încep să 
meargă, de asemenea, când sunt în stadiul în care abia încep să umble ei nu au 
continenţa fecalelor şi a urinei. Aptitudinile verbale încep să se dezvolte. În curând 
obţin şi continenţa sfincteriană. Pe măsură ce trece timpul, vorbirea şi memoria se 
îmbunătăţesc. În final, li se dezvoltă judecata.  

Acest proces se inversează la pacienţii cu Alzheimer. Astfel, de timpuriu sunt 
evidente tulburările de gândire, memorie şi limbaj, chiar dacă funcţia motorie şi 
controlul sfincterian sunt păstrate. În scurt timp apare incontinenţa, dar pacienţii 
sunt capabili încă să meargă, însă numărul căzăturilor începe să crească. Dacă 
pacienţii trăiesc destul ei nu vor mai fi capabili să meargă şi posibil nici să înghită. 
Pacienţii mor adesea din cauza pneumoniei de aspiraţie.  
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Boala Alzheimer poate fi împărţită în: stadii timpurii, stadii medii şi stadii 
târzii. În stadiile timpurii pacienţii pot fi îngrijiţi acasă, de familiile lor, şi obţin în 
jur de 20 de puncte la testul MMSE (Mini-Mental State Examination). În stadiile 
medii, memoria de scurtă durată a pacienţilor este virtual absentă, limbajul este 
semnificativ alterat şi apare o tendinţă exagerată de a cădea. De asemenea pacienţii 
obţin scoruri între 11 şi 19 puncte la testul MMSE. Aceşti pacienţi pot fi îngrijiţi la 
domiciliu sau în instituţii speciale în funcţie de problemele de comportament, 
ajutorul şi resursele familiei. În stadiile târzii ale bolii Alzheimer, pacienţii sunt 
sever afectaţi, ei obţin scoruri sub 10 la testul MMSE şi sunt, în marea lor majoritate, 
internaţi în centre de îngrijire.  

Persoanele cu boala Alzheimer dezvoltă la început modificări ale personalităţii şi 
de pierdere a memoriei aproape imperceptibile. Ei obosesc mult mai uşor şi se 
enervează mult mai repede. Nu pot face faţă schimbărilor, astfel ei ar putea merge 
pe un traseu cunoscut, dar călătoria într-un loc nou îi dezorientează şi se pierd uşor. 
Ei găsesc cu greu cuvintele pentru o conversaţie oarecare.  

Dezorientarea este, de regulă, un semn precoce şi poate deveni evidentă 
pentru prima dată atunci când subiectul se găseşte într-un mediu care nu-i este 
familiar, de exemplu în vacanţă. Dispoziţia poate fi predominant deprimată, euforică, 
aplatizată. Auto-îngrijirea şi comportamentul social se prăbuşesc, deşi unii pacienţi 
îşi păstrează o bună faţadă socială în ciuda deteriorării cognitive severe. În stadiile 
timpurii trăsăturile clinice sunt substanţial modificate de către personalitatea 
premorbidă iar orice defect de personalitate tinde spre exagerare.  

Perioada de stare nu este bine determinată, apar tulburări afazo-agnozo-
apraxice. Afazia are aspect senzorial – bolnavul nu înţelege limbajul, dă răspunsuri 
parafrazice, găseşte cu greu sau deloc numele unor obiecte uzuale, prezintă 
intoxicaţie prin cuvinte. În unele cazuri limbajul ia aspectul logoreei neinteligibile 
din cauza tulburărilor disartrice şi a logocloniilor. Iteraţia verbală exprimată clinic 
prin ecolalie şi palilalie şi, mai ales, prin logoclonii este considerată ca fiind 
caracteristică acestei demenţe. 

Agnozia optică (a culorilor, formelor, fizionomiilor) deşi greu de diferenţiat 
de tulburările mari de memorie şi de atenţie face parte din boala Alzheimer fiind 
explicată prin leziunile atrofice corticale care interesează polul occipital. Se consideră 
ca fiind tipică pentru boala Alzheimer agnozia structurilor spaţiale şi acţiunilor în 
spaţiu care constituie suportul destul de timpuriu al dezorientării, nu numai în 
situaţii noi, ci şi în cele obişnuite.  

Încă din perioada incipientă apar tulburările de praxie, exprimate prin dimi-
nuarea progresivă a îndemânării şi a capacităţii de executare a unor acţiuni 
obişnuite aproape automatizate (îmbrăcatul, dezbrăcatul, încheierea nasturilor, 
spălatul, descuiatul uşii cu cheia, aprinderea unui chibrit). 

Mai târziu, pierderea memoriei se înrăutăţeşte aşa încât pacienţii cu Alzheimer 
pun de mai multe ori aceeaşi întrebare, nu pot lua decizii coerente şi devin furioşi 
când membrii familiei încearcă să-i ajute în activităţi obişnuite (calculul sumei de 
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pe CEC). Bineînţeles, conducerea automobilului devine mai periculoasă pentru că 
nu pot reacţiona rapid şi nici corespunzător situaţiilor din trafic, astfel această 
activitate devenind una de domeniul trecutului. Viaţa socială devine mai dificilă, 
iar bolnavii se izolează din ce în ce mai mult. Condiţia lor poate fi de asemenea 
agravată de către reacţii la medicamente sau de către un mediu de viaţă necores-
punzător, iar alterarea treptată a relaţiilor de prietenie poate duce la creşterea 
suferinţei acestor bolnavi.  

Maladia a fost delimitată ca o demenţă caracterizată printr-un proces psiho-
destructurant cu fenomene afazo-agnozo-apraxice şi hipertonie musculară. Oricare 
ar fi fundalul deteriorativ-demenţial (delirant, confuziv, depresiv-anxios) numai 
apariţia sindromului afazo-agnozo-apraxic pune în discuţie eventualitatea diagnos-
ticului de boală Alzheimer.  

Stadiul terminal se caracterizează printr-o demenţă generală şi profundă în 
care tulburările afazo-agnozo-apraxice se confundă cu demenţa. În această fază 
apar reflexele orale şi de prehensiune forţată (la apropierea unui obiect bolnavul 
mişcă buzele, plescăie din limbă sau face gestul de a apuca obiectele cu gura). 
Bolnavii duc obiectele la gură, le sug sau mestecă mâneca halatului, a cămăşii, 
colţurile lenjeriei de pat aşa încât întreaga musculatură bucală se află într-o mişcare 
automată, aproape continuă. Moartea survine fie ca urmare a unor infecţii intercurente 
(în formele prelungite), fie în timpul crizelor de aspect epileptic.  

O descriere  mult mai detaliată, cu o mai riguroasă delimitare a stadiilor o 
datorăm echipei doctorului Reisberg, de la Centrul de Cercetare a Îmbătrânirii şi 
Demenţei din New York (cf. Reisberg, Ferris, de Leon, Crook, 1982). 

Profesorului Reisberg a definit şapte stadii ale îmbătrânirii creierului, care 
cuprind schimbările normale proprii vârstei ce se contopesc în evoluţia sindromului 
Alzheimer. 

Stadiul 1 reprezintă normalitatea funcţionării creierului şi a vieţii. În stadiul 2, 
pacienţii se plâng de dificultăţi cognitive moderate – analizarea şi înţelegerea 
problemelor complexe. De exemplu, Profesorul Reisberg a ales ca tipic pentru 
acest stadiu cazul unui coleg în vârstă de 80 de ani, din laboratorul său, care încă 
mai lucrează cu îndemânare şi succes, dar e exasperat că nu reuşeşte să înţeleagă 
problemele şi tehnologiile noi. Acest stadiu defineşte bătrâneţea normală. 
Majoritatea persoanelor ajunse în stadiul 2 nu trec la stadiul 3. 

Stadiul 3 este numit de echipa din New York etapa incipientă a bolii Alzheimer. 
Doar circa jumătate din pacienţii aflaţi în stadiul 3 ajung în stadiul 4. De obicei, 
acest stadiu durează cam 7 ani, dar poate lipsi complet. Acum performanţele 
cognitive încep să scadă devenind vizibile atât pentru pacient, cât şi pentru ceilalţi. 
Scorul MMSE în acest stadiu este între 25–29. 

În stadiul 4 bolnavii suferă de Boala Alzheimer în formă uşoară. Le este mai 
dificil să facă faţă unora dintre domeniile mai complexe ale vieţii de zi cu zi, cum 
ar fi administrarea finanţelor. Nu se mai descurcă singuri la organizarea meselor 
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speciale pentru familie, cum ar fi cina de Crăciun. Au nevoie de ajutor ca să se 
organizeze, dar încă mai pot locui acasă, sub supravegherea şi îngrijirea familiei 
sau a altora. Acesta este stadiul în care uită să plătească chiria sau alte facturi, e 
posibil să uite robinetele de apă sau gaze deschise, uită să pună diverse ingrediente 
în mâncare sau le pun în exces etc. 

Conform profesorului Reisberg, stadiul 4 durează de obicei cam 2 ani, după 
care majoritatea bolnavilor ajung în stadiul 5. Acesta este sindromul Alzheimer 
moderat. De acum, pacienţii nu mai pot lua nici cele mai simple decizii în viaţa de 
zi cu zi. De exemplu, nu se mai pot hotărî cu ce să se îmbrace, aşa că în fiecare 
dimineaţă stau în dilemă. Nu reuşesc să facă cumpărături sau să se orienteze fără 
ajutor. În această etapă, deşi pot să le apară destul de normali celorlalţi, nu-şi mai 
amintesc numele şcolilor unde au învăţat, numele şefului de stat sau propria adresă. 

În mod uluitor, unele persoane ajunse în stadiul 5 încă mai pot lucra, ascun-
zându-şi handicapul. Profesorul Reisberg îşi aminteşte de un psihanalist în vârstă 
de 82 de ani, ajuns în stadiul 5, care avea nevoie de asistenţă zi şi noapte acasă, dar 
încă mai avea un pacient în analiză. 

Stadiul 5 durează cam 18 luni. În stadiul 6 bolnavii nu se mai pot îmbrăca 
fără ajutor. Încep să-şi piardă capacitatea de a se spăla singuri. Nu mai ştiu cum să 
manevreze robinetele de apă caldă şi rece, aşa că se pot opări. Pe măsură ce stadiul 
6 evoluează, ajung să aibă nevoie ca un îngrijitor să-i ajute la toaletă. 

Stadiul 6 este perioada când povara începe să devină insuportabilă pentru 
familie. De acum, pacienţii înşişi sunt protejaţi prin faptul că neagă boala (nu mai 
au critica bolii). Acum se instalează şi incontinenţa. Etapa aceasta durează între doi 
şi trei ani, continuându-se cu stadiul 7. În această fază finală, începe să se piardă 
capacitatea de a vorbi. Se folosesc tot mai puţine cuvinte, astfel încât pacientul 
repetă la nesfârşit o frază sau nişte cuvinte, ori inventează cuvinte fără sens. 

Pierderea capacităţii de vorbire este urmată de dispariţia celei de a merge. Un 
timp, bolnavii mai pot sta aşezaţi, apoi îşi pierd şi această facultate, astfel încât stau 
culcaţi, inerţi. Îşi pierd expresiile faciale, ultima fiind capacitatea de a zâmbi. 
Majoritatea bolnavilor sucombă în al doilea sau al treilea an al stadiului 7. 

Se impune să discutăm mai amănunţit despre ceea ce se întâmplă între 
stadiile 3–6, cele mai dramatice. Evident, schimbările ţin de mulţi factori, deci vor 
varia de la un pacient la altul. Nu sunt universal valabile dar, printre cele mai tipice 
sunt acuzaţiile de furt la adresa celor mai apropiaţi şi dragi. Acest scenariu a fost 
intitulat Oamenii fură lucruri. În fapt, pacienţii rătăcesc sau ascund un obiect 
valoros, apoi uită unde l-au pus. Pentru că nu-l pot găsi, cred că l-a ascuns cineva 
din familie. Urmează iluzia că intră oameni în casă pentru a fura lucruri. Încep să-i 
privească bănuitor pe toţi vizitatorii, chiar când sunt rude apropiate sau prieteni  
de-o viaţă.  

Al doilea scenariu major este Asta nu e casa mea. Pacienţii îşi pierd 
capacitatea de a recunoaşte lucrurile familiare. Pentru că nu recunosc împrejurimile, 
capătă convingerea că cineva i-a dus de acasă. Încep să umble fără ţintă în căutarea 
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locuinţei lor. Ei pot să-şi amintească vag detalii legate de o locuinţă în care au stat 
cu ani în urmă. Când apropiaţii încearcă să-i oprească devin violenţi, ripostând 
verbal şi fizic, adeseori rănindu-şi însoţitorii care nu vor decât să-i ajute.  

În acelaşi spirit, persoanele apropiate (soţ, copii) nu mai sunt recunoscute. 
Acest fapt este trăit dramatic de către cei în cauză. Personal, am fost martora unui 
caz în care soţului i se cerea zilnic să prezinte buletinul şi certificatul de căsătorie, 
ca dovadă a legăturii de rudenie cu pacienta. 

2.7. ELEMENTE DE TERAPIE ÎN BOALA ALZHEIMER 

În combinaţie cu terapia medicamentoasă specifică, persoanele suferinde de 
demenţă ar trebui să beneficieze de servicii medicale integrate, care să le asigure: 
îngrijirea primară, îngrijirea la domiciliu, servicii speciale de zi, îngrijire specializată în 
cămin-spital, îngrijire intermediară şi de recuperare, îngrijre în cadrul spitalelor 
generale, servicii specializate de sănătate mintală, incluzând echipe comunitare de 
evaluare a sănătăţii mintale, servicii de evaluare a memoriei, terapii psihologice şi 
de îngrijrie la domiciliu. 

Persoanelor cu demenţă – forme uşoară şi medie, li se recomandă programe 
structurate de stimulare cognitivă, asigurate de personal medical şi social cu pregătire 
şi calificare corespunzătoare. 

Persoanele cu demenţă care prezintă simptomatologie psihiatrică şi compor-
tamentală, ar trebui să fie evaluate printr-o analiză comportamentală şi funcţională 
condusă de profesionişti cu abilităţi specifice, pentru a se identifica factorii care ar 
fi putut genera, agrava sau ameliora tulburările de comportament. Dintre aceştia, de 
reţinut ar fi evaluarea unei dureri, care adesea determină schimbări neaşteptate 
comportamentale. 

Pacienţilor care prezintă şi agitaţie, indiferent de tipul sau severitatea 
demenţei ar trebui să li se ofere accesul la intervenţii specifice în concordanţă cu 
preferinţele, abilităţile şi deprinderile personale, cu istoria lor de viaţă. Aceste abordări 
includ: terapia memoriei (amintiri), exerciţii psihomotorii, stimularea multisenzorială, 
alte forme de terapie socială, ocupaţională, prin muzică, dans, gimnastică etc. 

Pentru persoanele cu demenţă care au depresie şi/sau anxietate, terapia 
cognitiv-comporamentală cu implicarea activă a îngrijitorilor poate fi eficientă. 

În formele medii şi grave, pacienţii cu demenţă au nevoie de supraveghere şi 
îngrijire permanentă din partea familiei sau a unui îngrijitor specializat (drept la 
însoţitor). 

În fazele evolutive severe, pacienţii cu demenţă se recomandă a fi spitalizaţi 
în instituţii medicale specializate, pe durată nelimitată, din cauza totalei dependenţe 
fizice şi psihice şi a multiplelor complicaţii medicale care survin în această etapă 
finală a bolii (Băjenaru, Popescu, Tudose, 2007). 

Din nefericire, în România există prea puţine clinici – şi acelea, cu costuri 
foarte ridicate – care să răspundă nevoilor bolnavilor de Alzheimer. În ceea ce 
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priveşte implicarea comunităţii, foarte activă în alte ţări, la noi, contribuţia sa este 
prea puţin vizibilă, fiecare familie adoptând soluţii individuale pentru managementul 
demenţei. 

Primit în redacţie la: 20. V. 2010 
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REZUMAT 

Boala Alzheimer este, probabil, una dintre cele mai dramatice patologii ale cogniţiei la vârste 
înaintate, aceasta determinând cercetătorii să-şi pună întrebări privind atât etiologia şi factorii de risc, 
cât şi evoluţia şi manifestările sale clinice. 

Articolul de faţă îşi propune să realizeze o sinteză a unora dintre cele mai cunoscute cercetări 
în domeniu, configurând astfel imaginea stadiilor şi expresiei clinice a bolii. 


