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REZUMAT
Afectarea neurocognitivă a pacienţilor cu infecţie HIV reprezintă o problemă de actualitate, deşi în contextul 
actual al terapiei antiretrovirale s-a înregistrat un declin de la formele severe la forme clinice moderate sau 
uşoare. Ca urmare, au fost necesare remanieri nosologice, defi niţiile acceptate actual fi ind încadrate în 
conceptul de HAND (HIV associated neurocognitive disorders – tulburări neurocognitive asociate HIV). 
Articolul îşi propune o trecere în revistă a defi niţiilor demenţei şi ale altor defi cite cognitive apărute în cursul 
unor boli infecţioase. Sunt abordate în special clasifi cările defi citelor cognitive la pacienţii cu infecţie HIV. 
Este subliniat rolul evaluării neuropsihologice ca o parte esenţială a unei evaluări comprehensive a persoanei 
cu HIV ca şi implicaţiile practice ale diagnosticului unei afectări neurocognitive secundare HIV.
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ABSTRACT
The neurocognitive impairment of HIV-infected patients is currently still a problem, even if the severity of the 
impairment declined in the antiretroviral therapy era, from severe to milder or moderate forms. Thus 
nosological changes became necessary, and nowadays the accepted defi nitions are included in the concept 
of HAND (HIV associated neurocognitive disorders). The review is focused on the defi nition of dementia and 
other cognitive disorders associated with several infectious diseases and especially on clasifi cation of 
neurocognitive defi cits in HIV-infected patients. The role of neurocognitive evaluation, as essential part of a 
comprehensive evaluation of a HIV-infected person and the practical implications of a neurocognitive 
impairment are discussed. 
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În medicina actuală apar anumite afecţiuni 
situate la graniţa dintre două specialităţi medicale, 
astfel încât, indiferent de specialitate, medicul pus 
în faţa unui asemenea caz este pe bună dreptate 
reticent în abordarea lui. Reticenţa lui provine din 

lipsa de informaţii actuale în domeniul medical de 
peste graniţă şi la imposibilitatea realizării unei ima-
gini de ansamblu a cazului. Dincolo de necesitatea 
unei colaborări interdisciplinare pentru un abord 
corect, în aceste situaţii este necesară o restructurare 
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nosologică şi crearea unor criterii de diagnostic 
care să fi e specifi ce, clare, comprehensive şi acce-
sibile clinicienilor pentru un diagnostic corect şi un 
abord terapeutic corespunzător. 

Afectarea neurocognitivă în cadrul infecţiei cu 
HIV este unul din cele mai elocvente exemple în 
acest sens. Demenţa HIV a fost recunoscută încă de 
la început ca fi ind una dintre bolile defi nitorii SIDA. 
Defi niţia Center of Disease Control (CDC) a de-
menţei HIV din 1993 (1) includea existenţa unei 
afectări cognitive şi a unei afectări motorii, care 
interferază cu activităţile cotidiene şi progresează 
săp tămâni sau luni în absenţa altor afecţiuni con-
comitente, acestea necesitând a fi  excluse prin exa-
minarea LCR şi examene neuroimagistice (CT sau 
RMN) sau histologice. Această defi niţie avea un 
caracter general şi includea componenta motorie 
care nu fi gura în cadrul defi niţiei „clasice“ a de-
menţei. În cele ce urmează vom face o prezentare a 
demenţei HIV din perspectiva dublă (a medicului 
psihiatru şi a celui infecţionist), prezentarea parti-
cularităţilor şi limitărilor defi niţiei demenţei HIV, 
cu reconsiderarea recentă a abordării afectării neuro-
cognitive din cadrul infecţiei HIV. 

Apariţia primei ediţii a Manualului Statistic şi 
Diagnostic (DSM – The Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders), în anul 1952, a re-
prezentat primul pas făcut în nosografi a modernă 
pentru a unifi ca modurile de gândire clinică şi ale 
criteriilor de diagnosticare a tulburărilor mentale 
pentru clinicienii din Statele Unite iniţial, ulterior 
pentru clinicienii din întreaga lume. Exemplul ame-
ricanilor a fost urmat de europeni, prin apariţia Cla-
si fi cării Internaţionale a Maladiilor (ICD). Efortul 
considerabil de a crea criterii unice de diagnosticare 
şi clasifi care a condiţiilor medicale şi psihiatrice a 
continuat în următoarele decenii, când au apărut 
următoarele ediţii ale ambelor nosografi i, cea ame-
ricană şi cea europeană, superpozabile ca mod de 
abordare şi criterii clinice de diagnostic pentru aproxi-
 mativ 90% dintre condiţiile psihiatrice incluse.

În acest moment, sunt în vigoare ediţia a patra 
revizuită a DSM (DSM-IV-TR) (2) şi a zecea ediţie 
a ICD (ICD-10) (3). Unitare ca şi concepţie şi redac-
tare, fi ecare dintre ele reprezintă ghidul de diagnostic 
pentru profesioniştii care diagnostichează şi tratează 
condiţii psihiatrice în aproape toată lumea. 

Natura „cuantică“ a criteriilor de diagnostic, ca-
racterul relativ selectiv al criteriilor de includere şi 
excludere din aceste taxinomii internaţionale oferă 
însă o „sită diagnostică“ destul de restrictivă. 
Această „sită“ funcţionează restrictiv în sensul în 
care afi rmă sau infi rmă prezenţa condiţiei X, dar nu 
permite luarea în calcul a condiţiei Y, asemănătoare 

clinic cu condiţia X şi diagnosticabilă cu un set mai 
redus de criterii. 

Această situaţie apare mai ales la condiţiile me-
dicale situate la graniţa dintre somatic şi psihic, 
unde mecanismele patogenice se întrepătrund şi pot 
crea diferite tablouri clinice individuale, repre zen-
tând condiţii medicale nediagnosticabile conform 
criteriilor nosologice actuale. 

O astfel de zonă de graniţă este reprezentată de 
defi citele cognitive în cadrul infecţiei HIV. HIV 
face parte din familia de retrovirusuri care sunt ca-
pabile să inducă leziuni neurologice. HIV determină 
afectarea sistemului nervos prin două mecanisme: 
afectarea primară, care implică exclusiv HIV cu 
modifi cările produse de către acesta, şi afectarea 
secundară, implicând existenţa unui alt agent pato-
gen oportunist care determină afectare neurologică 
în contextul imunodepresiei determinate de infecţia 
cu HIV. 

Introducerea terapiei antiretrovirale înalt active 
(HAART) a determinat o reducere dramatică a in-
fec ţiilor oportuniste (4), prin supresia replicării 
virale şi restaurarea cel puţin parţială a funcţiei 
imune. Ca urmare, cele mai frecvente manifestări 
neuro-psihice care apar în prezent sunt determinate 
de afectarea primară determinată de HIV la nivelul 
sistemului nervos (5). HIV-1 pătrunde la nivelul 
sistemului nervos central (SNC) încă din fazele 
iniţiale ale infecţiei, şi determină o infecţie auto-
nomă persistentă. Encefalopatia HIV (HIVE) apare 
ulterior în cursul infecţiei la indivizi care prezintă 
un anumit bagaj genetic (neurosusceptibilitate) şi 
care sunt infectaţi cu tulpini neurotrope. Ence fa-
lopatia HIV este consecinţa distrucţiilor tisulare 
survenite în urma unui răspuns infl amator imun 
prelungit şi slab controlat prin mecanisme com-
pensatorii şi replicării HIV, care în plan clinic se 
manifestă prin simptome cognitive, motorii şi com-
portamentale (6). Celulele afectate iniţial de către 
HIV sunt macrofagele derivate din sânge, micro-
gliile de la nivel cortical şi, într-o mai mică măsură 
astrocitele, majoritatea autorilor fi ind de acord că 
neuronii nu sunt primar afectaţi (7). Afectarea şi 
distrucţia neuronală survin ca urmare a injuriilor 
determinate de neurotoxinele HIV şi de factori 
infl amatori şi de activare imună (8-10). Drept 
urmare, distrucţiile neuronale din encefalopatia 
HIV nu se datorează infecţiei directe a neuronilor, 
ci efectului substanţelor proinfl amatorii eliberate 
de macrofage şi apoptozei controlate prin toxinele 
virale. Sub aspect histologic, atrofi a cerebrală, în 
special cea subcorticală, a fost considerată încă de 
la început unul din markerii encefalopatiei HIV. Au 
fost descrise unele zone cu afectare predilectă, cum 
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ar fi  ganglionii bazali, hipocampul şi cortexul tem-
poral (11). Leziunile SNC induse de HIV se ma-
nifestă clinic prin variate grade de tulburări neuro-
cognitive, adică tulburări ale funcţiilor superioare 
cerebrale – memorie, atenţie, funcţii executive (pla-
ni fi care, evaluare, rezolvare de probleme), limbaj şi 
abilităţi perceptuale. 

Principala şi cea mai gravă condiţie psihiatrică 
produsă de infecţia HIV este demenţa. 

DSM-IV (2) defi neşte demenţa astfel: 
Apariţia multiplelor defi cite cognitive care 
sunt produse de efectele directe ale unei con-
diţii medicale generale, de o substanţă sau au 
o etiologie plurifactorială. Defi citele cognitive 
cuprind defi cite mnezice cel puţin una din 
următoarele: 

afazie – tulburări de exprimare sau recep-
tare a limbajului vorbit;
apraxie – afectarea capacităţii de a executa 
activităţi motorii în prezenţa unor funcţii 
motorii intacte;
agnozie – incapacitatea de a recunoaşte şi 
identifi ca obiecte în prezenţa unor funcţii 
senzoriale intacte;
tulburarea funcţiilor executive (planifi care, 
organizare, secvenţializare, abstractizare).

Aceste defi cite cognitive sunt sufi cient de 
severe pentru a produce afectare ocupaţională 
sau socială şi reprezintă un declin faţă de un 
nivel de funcţionare atins în trecut. 
Debutul este progresiv şi declinul cognitiv 
este continuu. 
Defi citele cognitive nu apar doar în cursul 
unui episod de delirium.

ICD-10 (3) defi neşte demenţa astfel:
Sindrom produs de o condiţie cerebrală, de 
obicei cu natură cronică sau progresivă, în 
care apare afectarea mai multor funcţii cor-
ticale superioare, incluzând memoria, gân-
direa, orientarea, înţelegerea, abilităţile de 
calcul, capacitatea de învăţare, capacitatea de 
exprimare verbală, judecata.
Afectarea funcţiilor cognitive este de obicei 
însoţită, şi chiar uneori precedată, de deterio-
rarea controlului emoţional, comportamen-
tului social şi motivaţiei.
Defi citele cognitive nu apar doar în cursul 
unui episod de delirium.

Demenţa este considerată ca fi ind cea mai severă 
forma de afectare cognitivă. În cadrul ICD-10 (3) 
se descrie o formă de tulburare cognitivă uşoară, 
care este caracterizată prin afectarea memoriei, difi -
cultăţi de memorie şi reducerea capacităţii de con-
centrare asupra unei sarcini pentru o perioadă mai 
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lungă. Deseori apare o senzaţie marcată de oboseală 
mentală la expunerea la sarcini cognitive, iar învă-
ţarea unor noţiuni noi este percepută subiectiv ca 
difi cilă, chiar dacă obiectiv este satisfăcătoare. Nici 
un simptom nu este atât de sever pentru diagnosticul 
de demenţă sau delirium. Acest diagnostic se pune 
doar în prezenţa unei condiţii organice specifi cate, 
fi ind exclus în prezenţa oricărei tulburări psihice 
codifi cate. Diagnosticele diferenţiale includ: sindro-
mul postencefalitic şi sindromul postcontu zional. 

În funcţie de zonele corticale afectate şi de me ca-
nismele neuropatologice implicate, demenţa poate 
fi  corticală, subcorticală sau mixtă. În cadrul de-
menţei corticale, (boala Alzheimer şi boala 
Creuzfeldt-Jacob, afectarea cognitivă este mani-
festată prin difi cultăţi de limbaj (afazie), difi cultăţi 
de coordonare şi difi cultăţi mnezice. În cazul 
demenţelor subcorticale (ex.: demenţa HIV şi boala 
Huntington), în care afectarea preponderentă este 
la nivelul zonelor subcorticale cu rol de releu, există 
o afectare diferită a domeniilor cognitive. Tulbu-
rările de memorie apar mai ales în cadrul învăţării 
şi rememorării materialului recent şi există o len-
toare psihomotorie mai ales în concentrarea atenţiei 
şi în domeniul funcţiilor executive. Dacă limbajul 
este afectat, această afectare apare în fl uenţa dis-
cursului (afectarea fl uxului şi ritmului ideativ) şi 
mai puţin ca disfazie receptivă sau expresivă.

Dincolo de defi niţia demenţei şi a tulburării 
cognitive uşoare, o altă condiţie psihiatrică inte-
resantă din perspectiva specialistului de boli infec-
ţioase este tulburarea de personalitate prin condiţii 
organice. Descrisă în cadrul ICD-10, include alte-
rarea semnifi cativă a modelelor comportamentale 
pre morbide care implică exprimarea emoţiilor, ne-
voilor şi impulsurilor. Afectarea cognitivă şi com-
portamentul sexual alterat pot face parte din tabloul 
clinic. Este necesară prezenţa unei condiţii organice 
care să producă aceste modifi cări. Afectarea siste-
mului nervos de către diferiţii agenţi patogeni (bac-
terii, virusuri, paraziţi) direct sau indirect (prin me-
canisme imune) se încadrează între condiţiile 
orga nice ale defi niţiei anterior menţionate. 

Sindromul postencefalitic este poate cea mai cu-
noscută entitate psihiatrică din cadrul acestui grup. 
Acesta include modifi cări nespecifi ce variabile şi 
potenţial reversibile instalate după o encefalită 
virală sau bacteriană. Simptomele sunt nespecifi ce 
şi depind de individ, de agentul cauzal, vârstă şi de 
momentul infecţiei. Această afectare este deseori 
reversibilă, în contrast cu tulburarea organică de 
per sonalitate. Simptomele sindromului postencefa-
litic includ stare de rău general, apatie sau irita bi-
litate, difi cultăţi de învăţare, afectarea patternurilor 
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de somn şi alimentare şi modifi cări ale com     por-
tamentelor sexual şi social. Se descriu de asemenea o 
serie de disfuncţii neurologice asociate cum ar fi  
paralizii, surditate, afazie, apraxie de con strucţie şi 
acalculie. Un exemplu în acest sens este sindromul 
Klüver-Bucy – sindrom postencefa litic instalat de 
obicei după encefalita herpetică, caracterizat prin 
aplatizare emoţională, explorare necontrolată a tuturor 
obiectelor din jur, bulimie şi hipersexualitate. Alte 
semne şi simptome mai includ afazia, amnezia, 
demenţa şi convulsiile (12, 13). În ceea ce priveşte 
reversibilitatea simptomelor sindromului posten cefa-
litic, o parte dintre pacienţi nu mai au aceeaşi calitate 
a vieţii după un episod de encefalită (14). Cele mai 
frecvente simptome sunt astenia, defi cite de con-
centrare şi afectarea me moriei. S-a descris un sindrom 
parkinsonian post encefalitic prin afectarea substanţei 
negre. Această entitate a fost descrisă mai ales în con-
textul ence falitei letargice (von Economo) (15). En-
cefalita asociată clasic cu demenţa este boala 
Creutzfeldt-Jakob, o afecţiune neurologică degenera-
tivă incura bilă şi invariabil fatală, determinată de 
prioni, carac terizată prin demenţiere progresivă, tul-
burări de personalitate şi halucinaţii (16).

După cum reiese din prezentarea anterioară, 
afec tarea neurocognitivă este în general reversibilă 
după episodul encefalitic acut. În ceea ce priveşte 
infecţia HIV, s-a demonstrat persistenţa afectării 
neurocognitive în pofi da controlului efi cient al 
replicării HIV. Apariţia terapiei antiretrovirale înalt 
active (highly active antiretroviral therapy – 
HAART), în 1997, a determinat o reducere a infec-
ţiilor oportuniste şi a mortalităţii (17). Consecutiv 
s-a descris şi reducerea incidenţei demenţei asociate 
HIV (HAD) până la 10% (18), (19). Entuziasmul 
iniţial legat de scăderea afectării neurocognitive în 
rândul pacienţilor cu infecţie HIV a dispărut însă la 
scurt timp după aceea, prevalenţa afectării neuro-

cognitive, mai ales a celor minore, fi ind în prezent 
în creştere (20-22).

Din punctul de vedere al clinicianului care în-
grijeşte pacienţi cu infecţie HIV, criteriile de diag-
nostic ale DSM şi ICD sunt evident insufi ciente, 
pentru că nu includ afectarea motorie, nu menţio-
nează explicit domeniile cognitive afectate şi includ 
doar declinul continuu şi inexorabil (fără a permite 
evoluţia cu recuperare cognitivă parţială), exclud 
de teriorarea acută care, deşi rară, este întâlnită 
uneori în cazul persoanelor cu infecţie HIV. Din 
aceste motive, a existat un interes constant în reali-
zarea unor defi niţii de caz pentru afectarea neuro-
cognitivă asociată infecţiei HIV. În afara HAD, a 
apărut necesitatea descrierii unor defi cite neuro-
cognitive care reprezintă stadii intermediare ale 
afectării neurocognitive în cadrul infecţiei HIV. S-a 
constatat că trecerea pacienţilor dintr-un stadiu de 
deteriorare cognitivă în altul se poate face în ambele 
sensuri. Urmărirea acestor modifi cări (evolutive, 
res pectiv involutive) poate reprezenta un instrument 
util de validare a efi cacităţii tratamentului. Evalua-
rea clinică a tulburărilor neurocognitive asociate 
HIV a fost îngreunată de terminologia imprecisă şi 
uneori confuză. În primul deceniu după descrierea 
bolii HIV, termenii de encefalopatie HIV sau ence-
falită HIV erau în uz comun, dar nu aveau criterii 
precise de diagnostic. Termenul de demenţă HIV a 
fost introdus în 1987 de Navia şi Price (23). Termeni 
ca AIDS Dementia Complex (complexul demenţei 
SIDA) sau Demenţă Asociată HIV erau utilizaţi 
pentru a defi ni acelaşi tip de tulburare. Pentru pa-
cienţii cu un oarecare grad de afectare a fost propus 
un sistem de stadializare care să permită clasifi carea 
severităţii pe o scală punctuală, scala Memorial 
Sloan-Kettering, de la o pierdere uşoară de memorie 
şi lentoare motorie până la colapsul cognitiv-motor 
profund (tabelul 1). 

Stadiu Descriere
Stadiul 0 – normal • funcţii normale mentale şi motorii 

Stadiul 0.5 – subclinic • simptome minime sau echivoce fără afectarea activităţilor zilnice 
• semne neurologice de fond cum ar fi  încetinirea mişcărilor fi ne ale degetelor sau refl exelor 

Stadiul 1 – uşor • defi cit cognitiv care compromite efectuarea activităţilor zilnice considerate solicitante

Stadiul 2 – moderat • defi cit cognitiv care împiedică pacientul să-şi desfăşoare activităţile zilnice solicitante; 
• poate necesita ajutor pentru mers

Stadiul 3 – sever

• defi cit cognitiv care permite efectuarea doar a sarcinilor rudimentare
• nu poate:

–  reţine o povestire nouă
–  susţine o conversaţie

• necesită frecvent ajutor la mers

Stadiul 4 – fi nal
• defi cit cognitiv care nu permite pacientului să înţeleagă mediul înconjurător
• este practic mut, paraparetic sau paraplegic
• deseori cu dublă incontinenţă

Tabelul 1. Stadializarea dementei HIV- scala Memorial Sloan-Kettering (MSK) (24)
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Sistemul de clasifi care propus de Academia 
Americană de Neurologie (AAN) în 1991 a oferit o 
clasifi care mai elaborată, care defi nea două sin-
droame cu tulburări neurocognitive asociate HIV: 
complexul demenţial asociat HIV (HIV dementia 
complex) şi tulburarea cognitivă şi motorie minoră. 
Primul sindrom era atribuit pacienţilor cu tulburări 
severe cognitive, motorii şi/sau emoţionale/de per-
sonalitate cu impact marcat asupra abilităţii de a 
funcţiona independent. Cel de-al doilea, care venea 
ca o urmare fi rească a observaţiilor clinice, descria 
o formă mai uşoară şi cu impact mai mic asupra 
vieţii cotidiene. Criteriile AAN din 1991 (tab. 2) se 
refereau la: 1) o anormalitate dobândită în cel puţin 
2 arii cognitive non-motorii, cauzând afectarea muncii 
sau activităţilor zilnice (activities of daily living – 
ADL) şi 2) o anormalitate a funcţiilor motorii sau 
neuropsihiatrică sau o anormalitate a funcţiilor 
psihosociale (motivaţie, control emo ţional, compor-
tament social). 

  
Tabelul 2. Complexul cognitiv-motor asociat HIV-1 (25)

1) HAD – complexul demenţei asociate HIV

Probabil (trebuie să aibă cel puţin unul din urmă-
toarele):

1) Anomalie dobândită în cel puţin două din abi-
lităţile cognitive (prezentă pentru cel puţin o lună): 
atenţie/concentrare, viteza procesării informaţiilor, 
abstracţie, capacităţi vizuo-spaţiale, memorie/învăţare 
şi limbaj/vorbire. Declinul trebuie verifi cat prin anamneză 
şi evaluarea statusului mental. În toate cazurile, atunci 
când este posibil, anamneza ar trebui obţinută de la 
un aparţinător şi examinarea ar trebui întregită prin 
testare neuropsihologică. Disfuncţia cognitivă care 
determină afectarea muncii sau activităţilor cotidiene 
(ADL – activities of daily living) va fi  evaluată obiectiv 
sau prin intervievarea unui aparţinător. Această dis-
funcţie trebuie să nu fi e atribuibilă în mod particular 
unei afecţiuni sistemice severe.

2) Cel puţin una din următoarele: 
Anomalie dobândită în funcţia motorie sau de 
performanţă, verifi cate printr-un examen clinic 
(ex.: mişcări rapide îngreunate, şchiopătare, 
inco ordonarea mişcărilor, hiperrefl exie, hipertonie 
sau slăbiciune), teste neuropsihologice (ex.: 
viteza motorie rapidă, manualitate, mişcări mo-
torii perceptuale) sau ambele.
Declin în controlul motivaţional şi emoţional sau 
modifi cări în comportamentele sociale; aceasta 
poate fi  caracterizată prin una din următoarele: 
modifi cări ale personalităţii cu apatie, inerţie, 
iritabilitate, labilitate emoţională sau instalarea 
de novo a afectării judecăţii caracterizată prin 
com  portament social inadecvat sau dezinhibat.

3) Absenţa alterării conştienţei timp sufi cient de 
lung pentru a stabili prezenţa #1.

4) Dovezi legate de o altă etiologie, inclusiv infecţii 
oportuniste ale SNC sau neoplazii, tulburări psihiatrice 

•

•

(ex.: tulburare depresivă), uz de alcool sau de altă 
substanţă sau sevraj acut sau cronic de substanţe, 
trebuie căutate prin anamneză, examen fi zic şi psi-
hiatric şi investigaţii de laborator şi radiologice (ex.: 
puncţie lombară, neuroimagistică). Dacă este prezentă 
o altă etiologie potenţială (ex.: depresie majoră) 
aceasta nu este cauza simptomelor şi semnelor cog-
nitive, motorii sau comportamentale de mai sus.

Posibilă (trebuie să aibă una din următoarele)
1) Alte etiologii posibile prezente (trebuie să aibă 

una din următoarele):
După cum urmează (vezi probabil # 1, 2, 3).
Alte etiologii potenţiale sunt prezente, dar cauza 
1 este sigură.

2) Evaluare clinică incompletă (trebuie să aibă 
fi ecare din următoarele): 

După cum sunt prezentate mai jos (vezi probabil 
# 1,2 şi 3).
Etiologia nu poate fi  determinată (nu s-au efec-
tuat investigaţii adecvate de laborator sau radio-
logice).

2) Tulburare cognitivă minoră-motorie (MCMD – 
minor cognitive motor disorder)

Probabilă (trebuie să aibă fi ecare din următoarele)
1) Cel puţin două din următoarele:

a) Anomalii cognitive / motorii / comportamentale 
(tre  buie să aibă fi ecare din următoarele):

Cel puţin două din următoarele simptome cog-
nitive, motorii sau comportamentale (prezente 
pentru o perioadă de cel puţin 1 lună) verifi cate 
cu o anamneză credibilă (obţinută dacă este 
posibil de la un aparţinător):

Afectarea atenţiei şi puterii de concentrare
Lentoare mentală
Afectarea memoriei
Încetinirea mişcărilor
Incoordonare
Modifi cări de personalitate sau iritabilitate 
sau labilitate emoţională

b) Anomalii cognitive/motorii dobândite, verifi cate 
printr-un examen neurologic sau neuropsihiatric (ex.: 
viteza motorie fi nă, dexteritate, abilităţi motorii per-
ceptuale, atenţie, concentrare, viteza procesării infor-
maţiilor, memorie/învăţare sau limbaj/vorbire).

2) Modifi cări determinate de anomaliile cognitive/
motorii/comportamentale (vezi 1) care determină 
afectare moderată a muncii sau activităţii cotidiene 
(veri fi cate obiectiv sau prin interogarea unui apar-
ţinător).

3) Nu îndeplineşte criteriile pentru complexul de-
menţei asociate HIV sau mielopatiei.

4) Nu există evidenţă pentru o altă etiologie, in-
clusiv infecţii oportuniste ale CNS, malignităţi sau 
afecţiuni severe sistemice, evaluate printr-o anamneză 
adecvată, examen clinic, investigaţii radiologice şi de 
laborator (ex.: puncţie lombară, neuroimagistică). Afec-
tările anterior menţionate nu sunt atribuite doar efec-
telor consumului activ de alcool sau de substanţe, 
sevrajului acut sau cronic, tulburărilor de adaptare sau 
altor afecţiuni psihiatrice.

•
•

•

•

•

–
–
–
–
–
–
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Aplicarea criteriilor AAN din 1991 nu identifi ca 
numărul de domenii afectate care necesită a fi  
investigate şi nu specifi ca complet gradul afectării 
neurocognitive, determinând variabilitate în esti-
marea clinică a severităţii. De asemenea, deşi se 
introducea o formă intermediară de afectare, nu 
erau defi nite formele uşoare de difi cultăţi cognitive 
care nu interferează substanţial cu funcţionarea zilnică. 

Cea mai recentă revizie a clasifi cării defi citelor 
neurocognitive asociate HIV a fost propusă de un 
grup de lucru din Frascati, Italia, cu suportul Insti-
tutului Naţional de Sănătate al Statelor Unite (NIH) 
(26). S-a schimbat în primul rând terminologia, 
intro ducându-se titulatura de HAND – HIV 
Associated Neurocognitive Disorders (tulburări 
neurocognitive asociate HIV), tocmai pentru a 
accentua faptul că tulburările neurocognitive docu-
mentate erau o trăsătură esenţială în diagnosticul 
tulburărilor neurocognitive asociate cu HIV. De 
asemenea, s-au creat criterii mai precise de diagnos-
tic care au fost integrate în cadrul a trei sindroame: 
afectare neurocognitivă asimptomatică (ANI – 
Asimptomatic Neurocognitive Impairement), tul-
burări neurocognitive uşoare (MND – Mild Neuro-
cognitive Disorders) şi demenţa asociată HIV 
(HAD – HIV Associated Dementia). Tabelul 3 pre-
zintă criteriile pentru aceste sindroame. 

Tabelul 3. Criteriile grupului de lucru Frascati pentru 
tulburările neurocognitive asociate HIV (HAND)

Afectare neurocognitivă asimptomatică aso-
ciată HIV (ANI)*

1. Afectare dobândită a funcţionării cognitive, im-
plicând cel puţin două domenii, documentate de per-
formanţe la cel puţin o deviaţie standard (SD) sub 
media normelor neuropsihologice standardizate pentru 
vârstă şi educaţie. Evaluarea neuropsihologică trebuie 
să urmărească minimum: limbaj, memoria de lucru/
atenţie, abstractizare, memorie (învăţare, evocare), vi-
teza procesării informaţiei, abilităţi motorii şi sen zorial-
perceptive.

2. Afectarea cognitivă nu interferează cu funcţio-
narea cotidiană.

3. Afectarea cognitivă nu întruneşte criteriile pentru 
delirium sau demenţă.

4. Nu există dovezi ale unei cauze preexistente 
pentru ANI1.

Tulburare neurocognitivă uşoară asociată cu 
HIV-12 

1. Afectare dobândită a funcţionării cognitive, im-
plicând cel puţin două domenii, documentate de 

*Dacă există un diagnostic anterior de ANI, dar la acest moment nu întruneşte criteriile, se pune diagnosticul de ANI în remisiune.
1Dacă individul cu suspiciune de ANI întruneşte criteriile pentru episod depresiv major sau dependenţă de substanţe, diagnosticul 
de ANI se va amâna pentru o examinare ulterioară, când depresia majoră s-a remis sau la cel puţin o lună de la întreruperea 
consumului de substanţe.
2Dacă există un diagnostic anterior de MND, dar la acest moment nu întruneşte criteriile, se pune diagnosticul de MND în remisiune.

Posibilă (trebuie să prezinte una din următoarele):
1) Prezenţa altor etiologii posibile (trebuie să pre-

zinte următoarele):
Cele menţionate anterior (vezi probabil:# 1,2,3)
Alte etiologii sunt prezente, şi cauza anomaliilor 
cognitive/motorii sau comportamentale este in-
certă

2) Evaluare clinică incompletă (trebuie să prezinte 
fi ecare din următoarele):

Cele menţionate mai sus ca probabile #1, 2 şi 3
Etiologia nu poate fi  determinată cu certitudine 
(nu s-au efectuat investigaţii de laborator sau 
radio logice adecvate)

Pentru scopuri de cercetare complexul demenţei 
asociate HIV-1 poate fi  codat pentru a descrie criteriile 
majore:

HAD necesită criteriile 1,2a, 2b, 3 şi 4
HAD motor necesită criteriile 1,2a,3 şi 4
HAD comportamental necesită criteriile 1, 2b, 3 şi 4

Nivelul de afectare, ca şi consecinţă a disfuncţiei 
cognitive, trebuie evaluat după cum urmează:
Uşor:
Scăderea performanţei la lucru, incluzând lucrul 

la domiciliu care este observabil şi de către alte 
persoane. Incapabil de a-şi exercita meseria uzuală, 
dar poate face faţă unui job mai puţin solicitant. 
Activităţile cotidiene sau cele sociale sunt afectate, 
dar nu într-o asemenea măsură încât să facă res-
pectiva persoană dependentă de alţii. Persoana afec-
tată nu îşi poate asuma sarcini mai complicate sau 
activităţi recreaţionale. Persoana este capabilă de a 
a se autoîngriji la un nivel bazal, cum ar fi  alimen-
taţia, îmbrăcatul, menţinerea igienei personale, dar 
are difi cultăţi în realizarea activităţilor mai labo-
rioase cum ar fi  managementul banilor, cumpără-
turile, folosirea transportului public, condusul auto-
vehiculului sau ţinerea evidenţei programărilor sau 
a medicaţiei.
Moderat:
Incapacitatea de a munci, inclusiv la domiciliu. 

Incapabil să funcţioneze fără asistenţă din partea 
unei terţe persoane pentru activităţile cotidiene, in-
clusiv îmbrăcarea, menţinerea igienei personale, ali-
men taţia, cumpărăturile, folosirea banilor şi mersul, 
dar capabil să îşi comunice nevoile de bază.
Sever:
Incapabil de a realiza orice activitate cotidiană 

fără asistenţă. Are nevoie de supraveghere continuă. 
Incapabil să îşi menţină igiena personală, aproape 
sau absolut mut. 

•
•

•
•
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per formanţe la cel puţin o SD sub media normelor 
stan dardizate neuropsihologice pentru vârstă şi 
educaţie. Evaluarea neuropsihologică trebuie să urmă-
rească minimum: limbaj, memoria de lucru/atenţie, 
abstrac tizare, memorie (învăţare, evocare), viteza pro-
cesării informaţiei, abilităţi motorii şi sen zorial-per-
ceptive

2. Tipic, aceasta corespunde unui stadiu pe scala 
MSK de 0,5-1,0

3. Afectarea cognitivă produce cel puţin o inter-
ferenţă uşoară în funcţionarea zilnică (cel puţin una 
din următoarele):

Reducerea autoraportată a rapidităţii proceselor 
mentale, inefi cienţă în muncă, în întreţinerea 
locuinţei sau în funcţionarea socială
Observarea de către cei din jur a unui uşor declin 
în rapiditatea proceselor mentale cu inefi cienţă 
consecutivă în muncă, în întreţinerea locuinţei 
sau în funcţionarea socială

4. Afectarea neurocognitivă nu întruneşte criteriile 
pentru delirium şi demenţă

5. Nu există dovezi pentru o cauză preexistentă a 
MND3

Demenţa asociată HIV-14 
1. Afectare marcată dobândită în funcţionarea 

cognitivă, implicând cel puţin două domenii; tipic, afec-
tarea apare în multiple domenii, mai ales în asimilarea 
de noi informaţii, scăderea procesării informaţiilor, 
defi cit de atenţie/concentrare. Afectarea cognitivă 
trebuie obiectivată prin testare neuropsihologică cu 
modifi care cu cel puţin 2 SD la evaluările a două 
domenii faţă de mediile corectate demografi c (dacă 
testarea neuropsihologică nu este disponibilă, eva-
luarea standard neurologică şi testarea la pat pot fi  
utilizate, dar aceasta se face conform algoritmului, 
vezi mai jos).

2. Tipic, aceasta corespunde unui stadiu pe scala 
MSK de 2,0 sau mai mult

3. Afectarea cognitivă produce afectare marcată a 
funcţionării zilnice (muncă, în întreţinerea locuinţei 
sau în funcţionarea socială)

4. Patternul afectării cognitive nu întruneşte crite riile 
pentru delirium (întunecarea conştienţei nu este un 
element proeminent); dacă deliriumul este prezent, 
criteriile pentru demenţă trebuie să fi  fost prezente la o 
examinare anterioară când deliriumul nu era pre zent

5. Nu există dovezi pentru alte cauze preexistente 
pentru demenţă (alte infecţii SNC, neoplasme SNC, boli 
cerebrovasculare, boli neurologice preexistente sau 
abuz de substanţe compatibile cu tulburări ale SNC)5

Această clasifi care are avantajul că se suprapune 
mai bine peste profi lul actual al defi citelor moderate 
sau minore. Ca urmare, poate furniza estimări mai 
complexe ale disfuncţiilor cognitiv-comporta men-

•

•

tale în comparaţie cu complexul demenţial HIV sau 
chiar cu scala Memorial Sloan-Ketering. În plus, 
testează şi evaluează performanţele asupra activită-
ţilor zilnice, care reprezintă un pas înainte pentru 
evaluarea interculturală a subiecţilor. 

Dacă problema defi nirii defi citelor neurocogni-
tive asociate HIV pare să fi  fost rezolvată de cla-
sifi carea propusă de grupul de la Frascati, rămâne 
deschisă problema modalităţilor de evaluare a 
acestor defi cite. Astfel, cele trei condiţii care intră 
în clasifi carea HAND (ANI, MND şi HAD) pot fi  
evaluate utilizând o varietate de metode clinice şi 
de laborator, în funcţie de resursele disponibile în 
diferite locaţii unde sunt evaluaţi pacienţii. Se reco-
mandă de principiu folosirea procedurilor stan-
dardizate de câte ori este posibil, atât pentru colec-
tarea, cât şi pentru interpretarea informaţiilor. 
Ce rin ţele evaluării neurocognitive cuprind deter mi-
narea: 1) prezenţei şi severităţii defi citului neuro-
cognitiv,  2) prezenţei şi severităţii declinului func-
ţio nal şi 3) gradului în care defi citul cognitiv sau 
funcţional a putut să fi e infl uenţat de co-morbidităţi, 
respectiv factori de interferenţă (incluzând infecţiile 
oportuniste defi nitorii SIDA sau afecţiuni psihiatrice 
sau neurologice nelegate de HIV). 

Pentru respectarea acestor cerinţe este nevoie ca 
evaluarea să fi e făcută în baza unei baterii de teste 
neuropsihologice standardizate la care se asociază 
investigaţii neuroimagistice (RMN). Problema ba-
teriilor de teste neuropsihice este validarea lor în 
diferite limbi şi aplicarea lor în diferite ţări, în con-
diţiile în care nu există normative adecvate. În 
aceste cazuri, algoritmul poate fi  urmat de principiu 
şi se pot folosi evaluări clinice şi judecata clinică 
pentru a răspunde fi ecărui criteriu. Ideal ar fi  ca 
aceste metode clinice să devină în timp standardizate 
pentru a putea fi  comparate cu altele similare şi 
pentru a putea stabili un limbaj comun. 

Testele neuropsihologice pot fi  văzute ca probe ale 
diferitelor abilităţi cognitive, cum ar fi  învăţarea, 
memoria sau atenţia. Este important să menţionăm că 
nu există nici un test perfect care să corespundă exact 
unui domeniu cognitiv. Mai mult, testele variază în 
ceea ce priveşte sensibilitatea şi specifi ci tatea, la fel ca 
şi gradul în care sunt afectate de alţi factori generali, 
cum ar fi  vârsta, educaţia şi mediul de provenienţă şi 
cultural. Din acest motiv, este important să se evalueze 
domeniile de abilităţi cog nitive prin utilizarea a mai 
mult de un test din fi ecare domeniu cognitiv. 

4Dacă există un diagnostic anterior de HAD, dar la acest moment nu întruneşte criteriile, se pune diagnosticul de HAD în 
remisiune
5Dacă individul suspect de HAD satisface criteriile pentru un episod sever de depresie majoră cu simptome psihotice sau pentru 
dependenţă de substanţe, diagnosticul de HAD se va amâna pentru o examinare ulterioară, când depresia majoră s-a remis sau la cel 
puţin o lună de la întreruperea consumului de substanţe. Chiar dacă depresia majoră şi HAD apar concomitent, nu există dovezi că 
există pseudodemenţă iar defi citele cognitive nu se ameliorează la tratament antidepresiv.
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Este esenţial de asemenea ca un test neuro-
psihologic anormal să nu fi e cuantifi cat ca defi cit 
neurocognitiv. Oamenii pot avea difi cultăţi la un 
anumit test neuropsihologic din mai multe motive, 
unele dintre ele fi ind neurologice. De aceea un 
diagnostic clinic nu se poate baza pe un singur test 
sau pe o baterie restrânsă de teste care s-ar putea să 
nu acopere adecvat toate ariile de abilităţi. 

Termenul de defi cit neuropsihologic se referă la o 
anomalie clară într-un domeniu cognitiv. De exemplu, 
o persoană poate să fi e evaluată prin trei teste diferite 
pentru abilitatea de învăţare (de exemplu o scurtă 
poveste, un test non-verbal şi o listă de cuvinte). În 
cazul în care această persoană are scoruri slabe la toate 

cele 3 teste, se poate concluziona că are defi cit de în vă-
ţare. Cu toate acestea, termenul de „cu defi cit neuroc og-
nitiv“ necesită conform defi niţiei afectarea a mai mult 
de un domeniu, de aceea, având în vedere că per soana 
respectivă a performat adecvat în cele lalte do menii 
testate, se poate afi rma că are doar un defi cit de în-
văţare.

Termenul de afectare neurocognitivă (neuro psiho-
logică) este utilizat ca atare atunci când o persoană are 
defecte în mai mult de o arie cognitivă, defi cite care 
sunt stabilite prin teste neuropsihologice reliabile. 

În tab. 4 sunt prezentate o serie de teste neuro-
psihologice care pot fi  utilizate pentru a do cumenta 
defi citele în diferite domenii de abilităţi:

Domeniul de abilităţi Testul 

FLUENŢĂ

Controlled oral world association test (FAS)
Thurnstone Word Fluency Test
Category Fluency
Action Fluency
Design Fluency Tests

FUNCŢII EXECUTIVE

Stroop Color and Word Test
Trailmaking Test- Part B
Color Trails – II
Wisconsin Card Sorting Test
Halstead Category Test
Odd Man Out Test
Tower Tests
Delis-Kaplan Executive Function System 

VITEZA DE 
PROCESARE A 
INFORMAŢIILOR

WAIS III Digit Symbol Subtest 
WAIS III Symbol Search Subtest
Symbol Digit Modalities Test
Trailmaking Test – Part A
Color Trails – I 
Digit Vigilance Test
Stroop Color Naming
Reaction Time Test (ex. California Computerized Assessment Battery)

ATENŢIE/ MEMORIE 
DE LUCRU

WAIS – III Digit Span Subtest
WAIS – III Letter-Number Sequencing Subtest
WMS – III Spatial Span Subtest
Paced Auditory Serial Addition Test
Digit Vigilance Test (error component)

ÎNVĂŢARE VERBALĂ 
ŞI VIZUALĂ 

California Verbal Learning Test (Original and Revised; Total Learning)
Rey Auditory Verbal Learning Test (Total Learning)
Story Memory Test (Learning component)
Hopkins Verbal Learning Test – Revised (Total learning)
Buschke Selective Reminding Test
WMS – III Logical Memory I
WMS – Paired Associates I

VIZUAL

WMS – III Visual Reproduction – I
WMS – III Family Pictures – I
Brief Visuospatial Memory Test – Revised ( Total Learning)
Figure Memory test (Learning Component)
Rey – Osterreith Complex Figure test (Immediate Recall)

MEMORIE VERBALĂ 
ŞI VIZUALĂ

Scorurile de amintire întârziată din cele 12 teste de memorie/învăţare amintite anterior cu 
interpretarea ghidată de rezultatele scorurilor şi normelor pentru uitare şi pentru recunoaştere 
întârziată

ABILITĂŢI MOTORII

Grooved Pegboard Test
Purdue Pegboard Test
Arendt Central Motor Test Battery
Finger Tapping Test
Timed Gait

Tabelul 4. Exemple de teste care pot fi  folosite pentru a documenta afectarea în diferite domenii de abilităţi (citat după 
McArthur 2006 (McArthur, 2006 #593))
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Dezavantajul testelor neurocognitive complexe 
este că nu pot fi  făcute decât în cadrul unor grupuri de 
cercetare, care impun existenţa unui personal califi cat, 
unor resurse fi nanciare semnifi cative, dar implică şi 
timp îndelungat pentru evaluarea pa cienţilor şi 
prelucrarea datelor. În consecinţă, ce rinţa majoră din 
partea clinicienilor este găsirea unui set minimal de 
teste care să poată fi  făcut rapid, fără a necesita un 
training special şi care să ofere cel puţin nişte date 
orientative despre afectarea neuro cognitivă. 

Dacă testarea neuropsihologică nu este dis-
ponibilă, prezenţa afectării neurocognitive impli-
când două sau mai multe domenii de activitate, 
poate fi  detectată prin examinări standard ale statu-
sului mental. Modalitatea de testare cel mai frecvent 
utilizată de către psihologi şi psihiatri este MINI 
MENTAL STATE EVALUATION (MMSE) ai 
cărui itemi sunt prezentaţi în tabelul 5. 

Instrucţiuni pentru examinator: aşezaţi subiectul 
într-o poziţie comodă şi stabiliţi o bună comunicare. 
Puneţi întrebările în ordinea prezentată. Scorul 
maxim posibil este de 30.

Se poate deduce prezenţa unei afectări cognitive 
uşoare prin obţinerea unui scor 25-26 la un adult cu 12 
ani educaţie la MMSE. Alte testări pot include scala 
HIV de demenţă (HIV Dementia Scale), scala 
internaţională de demenţă HIV (International HIV 
Dementia Scale – IHDS) şi Mattis Dementia Rating 
Scale. La modul ideal, pacientul ar trebui să aibă şi 
afectarea a minimum două arii cognitive, lucru valabil 
şi când testarea neuropsihică este disponibilă. 

Dintre metodele alternative de evaluare neuro-
cognitivă, poate cea mai unanim acceptată, mai ales 
ca metodă de screening al defi citului neurocognitiv 
este IHDS prezentată în tabelul 6. Aceasta a fost 
recent inclusă în ghidurile societăţii europene de 

ORIENTARE
În ce an, anotimp, zi a săptămânii, zi din lună suntem? 5
Unde ne afl ăm (ţara, judeţul, oraşul, spitalul, etajul) 5
ÎNREGISTRAREA INFORMAȚIILOR
Rostiţi numele a 3 obiecte (ex.: măr, masă, monedă). Între fi ecare cuvânt faceţi o pauză de câte 1 sec. Cereţi-i 
apoi pacientului să le repete pe toate 3. Acordaţi cate un punct pentru fi ecare răspuns corect. Apoi reluaţi-le 
până le învaţă pe toate 3.
Evaluaţi din câte încercări a reuşit. 
Încercări..................................................

3

ATENȚIE ȘI CALCUL
Numărare inversă de la 100 scăzând câte 7. Opriţi-l după 5 răspunsuri corecte.
Test alternativ: rostirea cuvântului AVION în sens invers.
Punctajul este în funcţie de numărul de litere aşezate corect (N_O_I_V_A)

5

REPRODUCEREA INFORMAȚIILOR
Întrebaţi-l cele 3 nume de obiecte pe care le-a auzit anterior.
Acordaţi câte 1 punct pentru fi ecare răspuns corect. (Notă: învăţarea nu poate fi  testată dacă cele 3 nume nu 
au fost memorate în timpul testării memoriei)

3

LIMBAJ
Denumirea unui „creion” şi a unui „ceas” 2
Repetarea propoziţiei „Capra neagră calcă piatra” 1

Înţelegerea unei comenzi:
„Luaţi o foaie de hârtie, împăturiţi-o în două şi aşezaţi-o pe podea 3

Citirea şi executarea comenzii: „Închide ochii” 1
Scrierea unei propoziţii 1

Copierea următorului desen: 1

SCOR MAXIM TOTAL: 30
Repere recomandate pentru evaluarea severităţii disfuncţiei cognitive:
Uşoară: MMSE ≥ 21
Moderată: MMSE = 10-20
Severă: MMSE ≤ 9

 

Tabelul 5. Mini mental state evaluation
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SIDA (EACS – http://www.europeanaidsclinical-
society.org/guidelines.asp) (27).

Tabelul 6. Scala Internaţională de Demenţă HIV 
(International HIV Dementia Scale) (28)

1. Evaluarea memoriei: daţi pacientului patru cu-
vinte (câine, pălărie, fasole, roşu), şi întreabaţi-l ime-
diat după aceea. Repetaţi cuvintele dacă pacientul nu 
şi le aminteşte imediat. Spuneţi-i pacientului că îi veţi 
cere să îşi amintească cuvintele un pic mai târziu.

2. Viteza motorie: puneţi pacientul să facă mişcări 
alternative de depărtare maximă şi apropiere între 
policele şi indexul mâinii non-dominante cât de repede 
poate.

Mai mult decât sau egal cu 15 în 5 secunde 4
11-14 în 5 secunde   3
7-10 în 5 secunde    2
3-6 în 5 secunde    1
0-2 în 5 secunde    0 

3. Viteza psiho-motorie: puneţi pacientul să facă 
următoarele mişcări cu mâna non-dominantă cât de 
repede poate. Demonstraţi şi puneţi pacientul să exer-
seze de două ori.

Strânge pumnul pe o suprafaţă plată
Pune mâna întinsă pe o suprafaţă plată cu palma 
în jos
Pune mâna perpendicular pe suprafaţa plată pe 
partea celui de-al 5-lea deget

Scorare:
a. 4 serii în 10 secunde  4
b. 3 serii în 10 secunde  3
c. 2 serii în 10 secunde  2
d. 1 serie în 10 secunde  1
e. Nu poate executa   0

4. Verifi carea memoriei: după 5 minute, întrebaţi 
pacientul să îşi reamintească cele 4 cuvinte. 

Se dă 1 punct pentru fi ecare cuvânt pe care şi-l 
aminteşte spontan. Pentru cuvintele pe care nu şi le 
reaminteşte se va da o indicaţie semantică cum ur-
mează: animal (câine); piesă de îmbrăcăminte (pălă-
rie); legumă (fasole); culoare (roşu). Se acordă 0,5 
puncte pentru fi ecare răspuns corect.

Scala internaţională de demenţă HIV şi-a de-
monstrat utilitatea ca test de screening pentru eva-
luarea defi citelor neurocognitive la pacienţii cu 
infecţie HIV (28-30), inclusiv pentru pacienţii cu 
subtip non-B (31). Cu toate acestea, unele studii au 
demonstrat o specifi citate redusă a IHDS (32). Ghi-
durile EACS (27) recomandă ca un pacient cu scor 
≤ 10 să fi e evaluat în plus, pentru o posibilă demenţă. 
În acest caz, se vor lua în consideraţie rezonanţa 
mag netică nucleară a SNC, puncţia lombară, in-
clusiv determinarea ARN HIV în LCR şi consultarea 
unui neurolog sau neuropsiholog.

Domeniile cognitive vizate de evaluările de 
screening sunt în cazul MMSE: înregistrare → 
învăţare verbală, atenţie şi concentrare (număratul 
invers şi pronunţarea invers) → atenţie/memorie de 
lucru, reamintire → memorie verbală, limbaj → 

•
•
•
•
•

•
•

•

abilităţi de limbaj, copiere de desen → abilităţi 
spaţiale. Similar, pentru IHDS, viteza psihomotorie 
→ funcţii executive sau viteza prelucrării infor-
maţiei, rememorare → memorie verbală, viteza 
motorie → abilităţi motorii. Studiile comparative 
au demonstrat o mai mare efi cienţă a IHDS com-
parativ cu MMSE în screeningul pentru diagnosticul 
HAND (33). 

O posibilă defi cienţă a IHDS este faptul că nu 
evaluează anormalităţile extrapiramidale (rigiditate, 
bradikinezie sau hipomimie), deşi acestea împreună 
cu caracteristicile psihiatrice (apatie, modifi cări de 
personalitate, iritabilitate sau dezinhibiţie) apar de 
obicei în contextul encefalopatiei HIV. Totuşi, nu 
sunt sufi ciente dovezi că simptomatologia extra-
piramidală poate fi  atribuită HIV mai ales în con-
diţiile unor afecţiuni preexistente sau unor infecţii 
oportuniste ale SNC. 

Cercetările ulterioare vor evalua reliabilitatea 
clasifi cărilor de diagnostic bazate pe metodele cli-
nice versus metode mai formale/clasice de testare 
neurocognitivă. Validitatea diagnosticelor poate fi  
studiată prin examinarea relaţiilor cu istoricul bolii 
şi evoluţia, imagistica şi cu dovezile bazate pe bio-
markeri ale implicării SNC şi cu criteriile neuro-
patologice.

Declinul funcţional reprezintă un criteriu esen-
ţial în determinarea defi citului neurocognitiv asociat 
HIV care „cântăreşte“ egal cu declinul cognitiv şi 
de aceea necesită instrumente adecvate de evaluare. 

Afectarea dobândită a funcţionării zilnice poate 
fi  evaluată prin autoraportare sau raportarea unui 
aparţinător (membru de familie, prieten apropiat, 
îngrijitor) sau prin evaluarea obiectivă a capacităţii 
pacientului de a performa activităţi zilnice legate 
de cogniţie (management fi nanciar sau al medi-
caţiei). Informaţiile raportate şi evaluările funcţio-
nale obiective sunt obţinute prin instrumente stan-
dar dizate, iar aceste instrumente trebuie să aibă 
ghiduri normative adecvate pacientului de examinat 
(norme ideale pentru ţară şi grupul demografi c). 
Chestionarele disponibile evaluează frecvenţa cu 
care aceşti pacienţi au difi cultăţi cu variate aspecte 
ale cogniţiei în activităţile zilnice şi dependenţa lor 
de alte persoane. Sarcinile standardizate sunt dispo-
nibile pentru a evalua obiectiv capacităţile de a ma-
na  geria medicaţia, fi nanţele, cumpărăturile, gătitul, 
activităţile la serviciu, condusul unei maşini etc.

Evaluarea de laborator a afectărilor funcţionale 
necesită timp la evaluarea de diagnosticare şi are 
nevoie de teste sau echipament specializat. O ase-
menea evaluare nu este necesară în toate cazurile. 
Evaluarea obiectivă a abilităţilor funcţionale aduce 
mai multe informaţii când un pacient întruneşte alte 
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criterii pentru afectarea neurocognitivă legată de 
HIV, dar neagă că are vreo schimbare în funcţionarea 
zilnică. Declinul funcţional uşor necesită cel puţin 
două din următoarele care nu pot fi  atribuite unei 
comorbidităţi conform judecăţii examinatorului:

a) autoraportarea sau rapoarte de la un terţ despre 
nevoia de ajutor în cel puţin două domenii ale acti-
vităţilor cotidiene, ca managementul medicaţiei, ma-
nagementul fi nanciar, cumpărăturile, gătitul, cură ţenia 
în casă, spălatul rufelor, şofatul, folosirea trans  portului 
public, menţinerea programului zilnic, înţe le gerea eve-
nimentelor din media, îngrijirea unui copil).

b) pacientul este incapabil să îndeplinească anu-
mite aspecte ale îndatoririlor la locul de muncă, lucru 
care nu se datorează unor simptome medicale.

c) deşi pacientul poate menţine locul de muncă, 
raportează efi cienţă scăzută, reducerea produc tivi-
tăţii, mai multe erori, mai multe difi cultăţi şi un 
efort mai mare pentru a face aceleaşi activităţi.

d) în absenţa unei depresii semnifi cative (Beck cu 
scor peste sau egal cu 17) care poate infl uenţa ra por-
tarea simptomelor, pacientul raportează că are cel 
puţin două activităţi care implică cogniţia cu difi cultăţi. 
Acestea pot include difi cultăţi de reme morare a eve-
nimentelor recente (oameni, con ver saţii, nume, anga-
jamente, locul unor lucruri), în ţelegerea materialului 
scris sau vorbit, găsirea cu vintelor, planifi carea activi-
tăţilor, rezolvarea pro blemelor, concentrare, gândire 
clară şi logică, calcul, urmarea de instrucţiuni sau 
direcţionări. Ra portarea acestor difi cultăţi poate fi  
făcută şi de un informator de încredere.

e) testele standardizate funcţionale: deviaţii mai 
mari de 1SD la cel puţin o sarcină.

Declinul funcţional major necesită două sau mai 
multe din următoarele care nu sunt atribuibile unei 
condiţii medicale sau comorbide conform judecăţii 
examinatorului:

a) pacientul este incapabil sa menţină serviciul 
şi aceasta nu se datorează unei boli sistemice sau 
altor factori nelegaţi de afectarea cognitivă.

b) pacientul necesită asistenţa semnifi cativă sau 
este dependent la mai mult de două domenii în 
activităţile cotidiene.

c) pacientul sau un informator reliabil raportează 
difi cultăţi semnifi cative la cel puţin 4 aspecte 
cognitive. Totuşi, autoraportarea nu este sufi cientă 
dacă scorul Beck este cel puţin 17.

d) testele standardizate funcţionale: deviaţii mai 
mari de 2 SD la cel puţin o sarcină sau mai mari de 
1 SD la cel puţin 2 sarcini.

Chestionarele şi testele bazate pe performanţă 
pentru măsurarea declinului funcţional au fost 
standardizate în ţările vestice. Ca şi pentru testarea 
NP, funcţionarea zilnică nu poate fi  aplicată ca atare 

la populaţii care diferă semnifi cativ ca fond 
lingvistic, cultural, educaţional. Activităţile coti-
diene pot fi  diferite în culturi diferite (refl ectând 
diferenţele în transport, cumpărături, tranzacţii fi -
nan ciare). Comparativ cu testarea NP, măsurarea 
declinului funcţional poate necesita chiar o mai 
mare adaptare la folosirea transculturală. 

Având în vedere problematica complexă a eva-
luării neurocognitive şi interferenţele majore care 
pot afecta cele 3 arii care intervin în afectarea neuro-
cognivă (caracteristicile HIV, răspunsul imun al 
gazdei şi co-morbidităţile), alegerea setului de teste 
pentru investigarea neurocognitivă în cadrul unui 
grup de pacienţi cu infecţie HIV ar trebui să răs-
pundă unor întrebări specifi ce (34), şi anume: 

dacă afectarea neurocognitivă diagnosticată 
se datorează direct HIV şi nu este asociată cu 
alţi factori/co-morbidităţi cum ar fi  afecţiuni 
psihiatrice, defi cite nutriţionale, co-infecţii;
explorarea relaţiei între afectarea neurocog-
nitivă şi markerii infecţiei HIV, cum ar fi  
CD4 nadir şi actual, ARN HIV, biomarkeri ai 
neuropatogeniei HIV, date de neuroimagistică 
şi neuropatologie;
evaluarea relaţiei dintre defi citul neurocognitiv 
şi afectarea funcţionalităţii în cadrul activi-
tăţilor cotidiene, mai ales în context trans-
cultural;
determinarea implicaţiilor utilizării diferitelor 
antiretrovirale cu grade diferite de penetra-
bilitate la nivelul SNC şi a aderenţei pacien-
ţilor la ART;
determinarea momentului începerii unui 
tratament ARV care să protejeze SNC de 
efectele HIV;
evaluarea feed-back-ului de la pacienţi dar şi 
de la medicii curanţi asupra progresiei bolii 
şi efectelor tratamentului.

Determinarea impactului relativ al co-morbi-
dităţilor este deosebit de difi cilă, pentru că existenţa 
HIV în absenţa unor condiţii asociate este rară. 
Pacienţii cu infecţie HIV sunt potenţial vulnerabili 
să prezinte afectare neurocognitivă în contextul 
exis tenţei altor condiţii medicale. Astfel, comor-
bidităţile pot afecta diagnosticarea corectă a HAND 
şi se pot supraadăuga HAND când aceasta este deja 
prezentă. Ele pot reprezenta diagnostice alternative, 
nu neapărat diagnostice adiţionale. Este important 
pentru clinicieni să realizeze că aceste condiţii con-
comitente pot acţiona şi ca factori de confuzie. În 
plan practic, tratamentul HAND trebuie judecat în 
relaţie şi cu condiţiile medicale concomitente. Ca 
urmare, într-o primă etapă ar fi  dorit să se facă o 
evaluare obiectivă centrată pe defi citul cognitiv în 

•

•

•

•

•

•
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sine, evaluat prin teste de performanţă care este 
mult mai de încredere şi valid decât includerea în 
ecuaţie a funcţionalităţii evaluate prin activităţi coti-
diene, mai ales în context transcultural. 

Identifi carea defi citelor neurocognitive repre-
zintă, din punctul de vedere al clinicianului care 
îngrijeşte un pacient cu infecţie HIV, un pas inter-
mediar pentru găsirea unui abord terapeutic optim 
care să vizeze ameliorarea acestor defi cite. Alegerea 
acestei terapii trebuie să se adreseze mecanismelor 
neuropatogenice implicate în afectarea neuro cogni-
tivă. Un prim abord ar fi  legat de terapia antiretro-
virală care să determine controlul replicării HIV. 
Studiile clinice au arătat că HAART ameliorează 
într-un anumit grad afectările neurocognitive (35). 
Aparentele benefi cii ale HAART sunt deconcertante 
în condiţiile existenţei unei slabe penetrări a 
acestora la nivelul SNC. Este neclar dacă benefi ciile 
HAART survin din supresarea parţială, dar uneori 
sufi cientă, a replicării HIV în SNC sau din controlul 
replicării virale în periferie (şi prin asta producerea 
blocării trafi cului în SNC). Există dovezi că HAART 
ar modifi ca profi lul citokinelor monocitelor şi din 
celulele T (36). În plus, din cauza penetrării scăzute 
a medicaţiei prin bariera hematoencefalică (BHE) 
şi a slabei acumulări a acesteia în SNC, apare feno-
menul de compartimentalizare. Astfel, în cursul 
infecţiei HIV cronice, virusul se multiplică inde-
pendent în sanctuarul reprezentat de SNC (37). Ca 
urmare, deşi există supresia replicarii HIV în peri-
ferie, la nivelul SNC virusul poate dezvolta mutaţii 
de rezistenţă la anumite antiretrovirale (38, 39), per-
sistă şi se poate replica la nivelul astrocitelor şi 
altor celule (18, 40, 41). 

S-a descris o penetrabilitate diferită a anumitor 
medicamente ARV la nivelul SNC (42), şi actual se 
prefi gurează recomandarea de a folosi medicamente 
antiretrovirale cu un scor crescut de penetrabilitate 
în SNC (aşa-numita terapie NeuroHAART (Brew, 
2009 #500) la pacienţii cu afecţiuni ale SNC. 
Ghidurile EACS (27) recomanda următoarele inter-
venţii pentru deteriorarea neurocognitivă detectată: 
dacă pacientul nu are ART, se va lua în consideraţie 
iniţierea unui tratament antiretroviral cu o schemă 
în care cel puţin două medicamente pătrund bine în 
SNC, iar dacă pacientul are tratament antiretroviral, 
se va lua în consideraţie riscul de rezistenţă la anti-
retrovirale dacă pacientul a avut eşec virusologic 
anterior şi se va lua în consideraţie schimbarea tra-
tamentului antiretroviral în sensul introducerii unor 
medicamente cu mai bună penetrabilitate în SNC. 
Se va lua în consideraţie genotiparea ARN HIV din 
plasmă şi LCR ori de câte ori este fezabil înainte de 
schimbarea tratamentului antiretroviral.

Cu toate acestea, HAART nu este sufi cient pentru a 
controla HAD, dovadă fi ind lipsa reversibilităţii de-
menţei în prezenţa HAART în unele cazuri, ca şi apariţia 
defi citelor neurocognitive la pacienţii cu imunitate ce-
lulară bună (19). Una dintre explicaţiile acestui eşec ar 
fi  legată de persistenţa activării imune şi a răspunsurilor 
infl amatorii cu efect în cascadă, care conduc la apariţia 
HAD. Ca atare, s-au încercat o serie de terapii alternative, 
cu efect neuro protector, însă o evaluare recentă sis-
tematică exha ustivă a 10 studii referitoare la tratamente 
adjunctive (suplimentare tratamentului HAART de 
bază) pentru HAD, a ajuns la concluzia că deşi sunt 
sigure şi bine tolerate, nici una din aceste terapii nu ame-
liorează performanţa cognitivă sau calitatea vieţii pa-
cienţilor cu HAD (43). 

În concluzie, având în vedere că pacienţii cu 
infecţie HIV trăiesc mai mult şi că afectarea neuro-
cognitivă are o prevalenţă crescută, devine esenţială 
identifi carea defi citelor neurocognitive, mai ales în 
stadiile incipiente, pentru că acestea pot avea impact 
atât asupra aderenţei la terapia antiretrovirală, cât şi 
asupra calităţii vieţii pacienţilor. Ca atare, este 
esenţială folosirea unui „limbaj“ comun, care în pre-
zent este cel al defi niţiilor de caz HAND. Evaluarea 
neuropsihologică rămâne o parte esenţială a unei 
evaluări comprehensive a persoanei cu HIV, de-
oarece testele neuropsihologice sunt singurele care 
pot da informaţii despre activitatea cerebrală: per-
cepţie, evaluare, decizie, acţiune, memorie. 

Ca şi consideraţii practice, sau aşa-zise idei „de 
luat acasă“, sugerăm:

Identifi carea tulburărilor neurocognitive, care 
este esenţială şi fezabilă: iniţial se poate aplica 
un test screening cum ar fi  IHDS, pentru ca 
ulterior, dacă există semne de defi cit cognitiv, 
pacientul să fi e adresat pentru o evaluare ne-
urocognitivă comprehensivă şi să fi e toto dată 
inclus într-o evaluare longitudinală pentru a 
urmări efectele abordurilor tera peutice.
Identifi carea pacienţilor la risc pentru afectare 
neurocognitivă (ANI, MND) şi administrarea 
regimurilor tip NeuroHAART cu penetra-
bilitate crescută în SNC.
Tratarea co-morbidităţilor/factorilor de inter-
fe renţă.

Pentru viitor, devine o necesitate dezvoltarea 
unor instrumente specifi ce de evaluare neuro cog-
nitivă care să fi e traduse şi adaptate diferitelor 
culturi, validarea instrumentelor pe grupuri HIV+ 
şi HIV- (determinarea normelor pentru un grup 
populaţional), dezvoltarea de programe de tratament 
pentru pacienţii cu afectare cognitivă şi/sau depresie 
şi nu în ultimul rând extinderea cercetării/inter-
venţiilor clinice pentru a include şi populaţia pe-
diatrică cu infecţie HIV. 

•

•

•
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