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ermenul de demenþã se referã la sindromul clinic
de deteriorare intelectualã persistentã ºi destul
de severã pentru a afecta integrarea socialã ºi
activitatea unei persoane. Boala Alzheimer (BA) este
cea mai frecventã formã de demenþã la persoanele în
vârstã ºi reprezintã 50% din totalitatea acestor cazuri,
celelalte forme, demenþa vascularã, fronto-temporalã,
cea legatã de consumul abuziv de alcool, cea cu corpi
Lewy etc. reprezentând cealaltã jumãtate. Pentru þãrile
europene se estimeazã cã, la persoanele în vârstã de
65 de ani, frecvenþa bolii Alzheimer este de circa 5%,
ca sã ajungã la circa 20-25% la cele peste 85 de ani.
Deficitul de memorie este simptomul cardinal în
diagnosticul BA, alãturi de alte tulburãri cognitive ºi ale
personalitãþii, de intensitãþi diferite, simptomatologia
instalându-se treptat, pe parcursul mai multor ani. Cu
toate cã aceastã boalã este încã incurabilã la ora actualã, un diagnostic precoce este important pentru a
începe cât mai repede un tratament care sã încetineascã evoluþia bolii.
În faþa unui sindrom demenþial ºi având de diferenþiat BA de alte tipuri de demenþe, trebuie eliminate
alte posibile cauze ale acestuia printr-o anamnezã riguroasã (psihiatricã, neurologicã, psihologicã), examene de laborator specifice ºi examene imagistice. Investigaþiile neuroimagistice (CT, IRM) permit evidenþierea
unor cauze vasculare ale simptomatologiei clinice. În

T

www.saptamanamedicala.ro

boala Alzheimer investigaþiile tip CT sau IRM nu aratã,
cel mai frecvent, decât o atrofie cortico-subcorticalã difuzã, de o importanþã variabilã.
Scintigrafia cerebralã –SPECT, tehnica imagisticã
funcþionalã, este deosebit de utilã pentru diagnosticul
de BA deoarece modificãri semnificative ale perfuziei
cerebrale apar cu predilecþie în regiunile asociative
posterioare ale cortexului, mai rar în cortexul prefrontal. Scintigrafia se efectueazã cu radiofarmaceutice
care difuzeazã prin bariera hematoencefalicã integrã
(Tc99m-HMPAO), fiind o tehnicã simplã ºi puþin iradiantã. În faza precoce a bolii, anomaliile de perfuzie
depistate sunt variabile, frecvent asimetrice, uneori
unilaterale, reflectând eterogenitatea lezionalã. Hipoperfuzia la nivel temporal posterior se asociazã cu o
valoare predictivã pozitivã semnificativã, pe când obþinerea unei imagini normale a perfuziei cerebrale temporo-posterioare are o valoare predictivã negativã
înaltã. Ulterior, în stadii avansate, apar deficite majore
de perfuzie la nivel parietal ºi frontal.
Diagnosticul ºi managementul BA se fac printr-o
muncã de echipã ce implicã
colaborarea medicului de familie cu psihiatrul, psihologul, radiologul ºi cu medicul
de medicinã nuclearã, fãrã a
uita nevoia de implicare a
familiei ºi a pacientului însuºi.
În contextul apariþiei permanente a multiple noutãþi
terapeutice, scintigrafia cerebralã de perfuzie - SPECT poate juca un rol important
nu numai în diagnostic, ci ºi
în monitorizarea eficienþei
terapeutice.
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