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Santrauka 
Užpakalinės grįžtamosios encefalopatijos sindromas 
(PRES) – klinikinis neuroradiologinis sindromas, pa-
sireiškiantis plataus spektro neurologiniais simptomais, 
tokiais kaip nelokalizuoti galvos skausmai, traukulių prie-
puoliai, encefalopatijos simptomai, regėjimo sutrikimai 
ar į epilepsiją panašia būkle. Didesnę šio sindromo ri-
ziką turi pacientai, sergantys arterine hipertenzija, inkstų 
nepakankamumu, imunosupresine būkle ar eklampsija. 
Sindromo klinikiniai požymiai nėra specifiniai, todėl jo 
diagnostikai svarbūs galvos smegenų vaizo tyrimai: auk-
siniu standartu laikomas MRT, tačiau pokyčius galima 
stebėti ir KT vaizduose. Apie PRES sindromą pradėta 
kalbėti dar neseniai, tad nėra aiškių diagnostikos gairių, 
o klinikiniai požymiai dažnai nespecifiniai, todėl neretai 
jis nediagnozuojamas. Straipsnyje aprašomas klinikinis 
atvejis, kai PRES sindromas pasireiškė 62 metų vyrui, 
patyrusiam politraumą. Anamnezėje nebuvo nustatytos 
arterinės hipertenzijos ar kitų žinomų predisponuojan-
čių veiksnių, o klinikiniai požymiai buvo netipiniai ir 
nespecifiški, todėl sindromas diagnozuotas gana vėlai, 
remiantis neuroradiologiniais vaizdais. 

Įvadas
Užpakalinės grįžtamosios encefalopatijos sindromas 

(angl. Posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES), 
anksčiau dar vadintas grįžtamosios užpakalinės leukoen-
cefalopatijos sindromu, yra klinikinis neuroradiologinis 
sindromas, pirmą kartą aprašytas 1996 m. J. Hinchey ir kt., 
atlikus 15 pacientų, sergančių inkstų nepakankamumu, ar-
terine hipertenzija, imunosupresine būkle ar eklampsija, 
klinikinių simptomų ir radiologinių vaizdų analizę [1–3]. Šis 
neseniai aprašytas sindromas, pasireiškiantis plataus spektro 
neurologiniais simptomais, neturintis specifinių požymių 

ir aiškių diagnostikos gairių, neretai lieka nediagnozuotas, 
todėl svarbu apie jį kalbėti [4,5].

Šiame straipsnyje pristatome retą klinikinį atvejį, kai 
PRES buvo diagnozuotas vyresnio amžiaus vyrui, patyrusiam 
politraumą, kuriam anksčiau nebuvo diagnozuota arterinė 
hipertenzija (AH), o sindromas pasireiškė netipiškais delyro 
simptomais. 

Atvejo aprašymas 
62 metų pacientas, į ligoninę atvežtas GMP dėl patirtos 

politraumos eismo įvykio metu. Nustačius atvirą blauzdos 
kaulų lūžį, pacientui atlikta blauzdikaulio osteosintezė, nau-
dotas išorinės fiksacijos aparatas. Vertinant būklę po opera-
cijos – pacientas sąmoningas, tačiau prasmingas kontaktas 
apsunkintas. Po keleto valandų pacientas tapo agresyvus, 
ažituotas, psichomotoriškai sujaudintas, nesilaikė gydymo 
režimo. Iš medicininės dokumentacijos žinoma apie anksčiau 
buvusias galvos traumas, nustatytą potrauminį sindromą, 
alkoholio vartojimą ir diagnozuotą demenciją. Remiantis 
turimais duomenimis, nustatytas nepatikslintas sutrikimas dėl 
galvos smegenų pažeidimo, disfunkcijos ir somatinės ligos. 
Rekomenduota somatinės būklės korekcija, medikamentinis 
gydymas tiapridu. 

Paciento būklei negerėjant, išliekant delyro simptoma-
tikai, konsultuoti kviestas neurologas, kuris dėl neaiškios 
psichikos sutrikimo kilmės bei galimų dinamikoje išryškė-
jančių trauminių smegenų pokyčių, rekomendavo pakarto-
tinai atlikti KT, praėjus 24 val. po pirminio vertinimo. KT 
vaizde – supratentoraliai žievėje ir požievyje išryškėjančios 
kontūzinės zonos: kairėje – parietalinėje dalyje, dešinėje 
– oksipitoparietaliai. Po tyrimo konsultuoti kviestas neuro-
chirurgas nusprendė, kad šiuo metu skubus specializuotas 
neurochirurginis gydymas neindikuotinas, o KT stebimi po-
kyčiai delyro nepaaiškina, todėl tikslinga stebėti paciento 
būklę dinamikoje. Pacientas paliktas stebėjimui.

Kitą parą psichinė būklė be žymesnių pokyčių, pacien-
tas sąmoningas, tačiau neramus, dezorientuotas, pašauktas 

DELYRAS ESANT DEMENCIJAI KAIP  PRES SINDROMO IŠRAIŠKA. 
KLINIKINIS ATVEJIS

Agnė Viganauskaitė1, Gabrielė Pleirytė1, Vigintas Vilkas2

1Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakultetas,
2Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Psichiatrijos klinika

SVEIKATOS MOKSLAI / 
HEALTH SCIENCES IN EASTERN EUROPE

ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online
2022, 32 tomas, Nr.4, p. 42-45    

DOI: https://doi.org/10.35988/sm-hs.2022.139BIOMEDICINE / BIOMEDICINE



43

vardu atsisuka, bet verbaliai nereaguoja, į klausimus neat-
sako. Blaškosi, dairosi po palatą, kartais sutelkia žvilgsnį į 
vieną tašką. Paliepimų nevykdo, adekvačiai reaguoja tik į 
skausminius dirgiklius. Pastebėtas sunkiai koreguojamas 
AKS (>200/100 mmHg), gydymui skiriant kaptoprilį bei 
moksinidiną. Anamnestinių duomenų apie anksčiau buvusius 
kraujospūdžio svyravimus nėra, todėl nustatyta pirminė III 
laipsnio AH, rekomenduotas gydymas antihipertenziniais 
vaistais, adekvati analgezija ir tęsiamas psichiatro skirtas 
gydymas. Pacientas toliau gydomas ortopedijos – trauma-
tologijos skyriuje. 

Nestebint ryškesnio psichinės būsenos gerėjimo, 9 staci-
onarizavimo parą dar kartą kartojamas KT tyrimas, kuriame 
kairėje parietaliai ir dešinėje oksipitoparietaliai žievėje ir 
požievyje stebimos kiek prasčiau besidiferencijuojančios 
zonos. Radiologų teigimu, atsižvelgiant į dinamiką, tai galėtų 
būti vertinami kaip PRES sindromo sukelti pokyčiai, dalis 
su išemizacija. Galvos smegenyse naujų židininių tankio 
pakitimų,  intrakranijinio pakraujavimo požymių neišryškėjo. 
Dešinės akies lęšiukas mažesnės apimties, subliuksuotas, 
nors nusiskundimų prastėjančia rega pacientas neišsakė.

Po paros paciento būklė vis dar be žymesnės teigiamos 
dinamikos, išlieka apsunkintas kontaktas, ažitacijai. Dėl 
neaiškios delyro priežasties organizuojamas gydytojų kon-
siliumas, susidedantis iš gyd. traumatologo, gyd. psichiatro 
bei gyd. neurologo, kurio metu nuspręsta, kad nepakanka 
duomenų patvirtinti ūmią galvos smegenų patologiją. Delyro 
simptomams redukavusis, pacientas gali būti gydomas II 
lygio stacionare, kuriame būtų užtikrintas simptominis gy-
dymas, AKS korekcija iki normotenzijos bei adekvati slauga.

Diskusija
Užpakalinės grįžtamosios encefalopatijos sindromui 

(PRES) būdinga tipiška grįžtama galvos smegenų vazogeninė 
edema, įprastai atsirandanti abipus pakaušinėse ar mome-
ninėse – pakaušinėse skiltyse [1,6]. Sindromas dažniausiai 
pasireiškia pacientams, sergantiems arterine hipertenzija ar 
esant dideliam kraujospūdžio svyravimui, inkstų pažeidimui, 
eklampsijai, metabolizmo sutrikimams, autoimuninėms li-
goms, ar kitoms imunosupresinėms būklėms (pavyzdžiui, 
vartojant imunosupresinius, citotoksinius ar chemoterapinius 
vaistus), infekcijoms (sepsiui, septiniam šokui) [7]. Tyrimų 
duomenimis, sindromas dažniau pasireiškia moterims, net 
ir ekskliudavus eklampsijos atvejus [1]. PRES išsivystyti 
gali bet kurio amžiaus žmonėms, netgi kūdikiams, tačiau 
daugiausia duomenų turima apie šio sindromo pasireiškimą 
jauniems ir vidutinio amžiaus (20-65 m.)  žmonėms [5,8–10]. 
Mūsų aptariamu atveju, pacientas yra būdingo amžiaus vyras. 
Nors anamnestinių duomenų apie gretutines autoimunines ar 
inkstų ligas neturime, pacientui išmatuotas padidėjęs krau-

jospūdis, nustatyta III laipsnio arterinė hipertenzija, kuri yra 
vienas pagrindinių etiologinių šio sindromo pasireiškimo 
veiksnių. Yra duomenų apie nesaikingą alkoholio vartojimą 
anamnezėje. Aprašyta atvejų, kai tai gali būti vienas iš sin-
dromą provokuojančių veiksnių [11,12]. 

Kalbant apie PRES patogenezę, manoma, kad labiausiai 
sindromo išsivystymą skatina kraujagyslių endotelio disfunk-
cija, nors tikslus mechanizmas iki šiol nėra aiškus. Išskiria-
mos dvi dominuojančios teorijos. Pirmoji teigia, kad esant 
sisteminei arterinei hipertenzijai, kai vidutinis organizmo 
kraujospūdis yra > 170 mmHg, sutrinka smegenų autore-
guliacijos mechanizmas, vystosi smegenų hiperperfuzija,  
suaktyvėja kompensaciniai mechanizmai, išsiskiria neuro-
aktyvios medžiagos, trikdančios hematoencefalinio barjero 
funkciją. Remiantis antrąja teorija, endotelio pažeidimas bei 
hematoencefalinio barjero disfunkcija gali išsivystyti dėl 
citotoksinių medžiagų poveikio. Tokiu atveju sutrinka sme-
genų kraujotaka, vyksta hipoperfuzija. Ši teorija pagrindžia 
atvejus, kai PRES atsiranda pacientams su normotenzija. 
Abiem atvejais, sutrikusi smegenų kraujotakos reguliacija 
sukelia vazogeninę edemą  [1,13].  

Dažniausiai PRES sindromo eiga yra ūmi arba poūmė, 
o klinika pasireiškia įvairia neurologine simptomatika [4]. 
Tyrimų duomenimis, daugiau nei 50 proc. pacientų ištinka 
traukulių priepuoliai, kurie gali būti tiek generalizuoti to-
niniai-kloniniai, tiek židininiai, pasireiškia encefalopatijos 
simptomai (nuo lengvo sumišimo iki stuporo ar, retais atve-
jais, komos), vargina nelokalizuoti galvos skausmai [14–17]. 
Apie trečdaliui sutrinka regėjimas, galintis pasireikšti suma-
žėjusiu regėjimo aštrumu, susiaurėjusiu matymo lauku, žievi-
niu aklumu ar regos haliucinacijomis [14,17,18]. 5 – 15 proc. 
pacientų gali išsivystyti epilepsinė būklė [17–19]. Neretai ji 
gali būti ir be matomų traukulių, pasireikšti tik stereotipiniais 
judesiais, pavyzdžiui, spoksojimu, mirksėjimu ar galvos 
sukinėjimu [3]. PRES sindromo metu ši būsena gali tęstis 
keletą dienų, todėl gali būti painiojama su psichoze,  apsi-
nuodijimu narkotikais ar kitomis psichogeninėmis būklėmis 
[3]. Mūsų aprašomam pacientui pasireiškė į delyro panašūs 
simptomai, jis buvo dezorientuotas, psichomotoriškai su-
jaudintas, tačiau dėl pasunkėjusio kontakto, ryškius tipiškus 
delyro požymius nustatyti buvo sunku. Svarbu atsižvelgti 
į tai, kad pacientas serga demencija, todėl simptomatika 
gali skirtis nuo įprastinio delyro be demencijos. Remian-
tis  tyrimų duomenimis, delyras sergant demencija dažniau 
pasireiškia agresyvumu, sulėtėjusia reakcija į verbalinius 
dirgiklius, ažitacija, nerimu, kliedesiais ir haliucinacijomis 
[20]. Dažniausiai pasitaikantys PRES simptomai, tokie kaip 
traukuliai, ryškūs encefalopatijos požymiai, galvos skausmai 
ar regėjimo sutrikimai, aptariamu atveju nebuvo aiškiai iš-
reikšti. Kai kuriuos simptomus (žvilgsnio fiksavimą) galima 
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laikyti panašiais į PRES sindromui būdingos nekonvulsinės 
status epilepticus požymius. Nesant aiškių būdingų pokyčių 
smegenyse, stebint vien minėtus simptomus, PRES sindromą 
įtarti sunku. 

Sindromo diagnostikos auksinis standartas – neuroradi-
ologiniai tyrimai – galvos smegenų KT ar MRT [21]. KT 
padeda atmesti kitas ūmias patologijas, galinčias pasireikšti 
neurologiniais simptomais (galvos skausmu, traukulių prie-
puoliais, mąstymo sutrikimais), tokias kaip intrakranijinį 
kraujavimą, o MRT yra specifiškesnis – esant PRES sindro-
mui T2 FLAIR režime bilateraliai matoma hiperintensinė 
zona – vaizdas, būdingas vazogeninei smegenų edemai, 
dažniausiai apimantis kortikinę ir subkortikinę sritis pa-
rieto-okcipitaliai  [1,5]. Gali būti apimamos ir kitos smegenų 
zonos, pavyzdžiui, frontalinės skiltys, temporo-okcipitalinė 
jungtis, smegenėlės ar smegenų kamienas [22]. Mūsų atveju 
pacientui buvo atliktas tik KT tyrimas, kuriame iš pradžių 
nebuvo matyti jokiai ūmiai patologijai būdingų požymių, o 
PRES būdingi pokyčiai išryškėjo dinamikoje, 9 stacionari-
zavimo parą. Galima daryti prielaidą, kad MRT požymiai 
būtų ryškesni ir aiškesni ankstesniu laikotarpiu, todėl atlikus 
KT, atmetus ūmią patologiją, neurologinei simptomatikai 
nesiredukuojant, vertėtų atlikti MRT tyrimą.

Kalbant apie PRES gydymą, nustačius sindromą, svarbu 
kuo skubiau šalinti jį sukėlusią priežastį ir pradėti simpto-
minį gydymą [1]. Geriausia pacientą stebėti intensyviosios 
priežiūros palatoje, užtikrinant nuolatinį gyvybinių funkcijų 
monitoravimą, atidų kraujospūdžio stebėjimą, leisti intrave-
ninius antihipertenzinius vaistus, ypač jei sistolinis kraujo 
spaudimas yra > 160 mmHg [23]. Atsižvelgiant į etiologinius 
veiksnius, svarbu kuo greičiau nutraukti chemoterapinį ar 
imunosupresinį gydymą, atlikti Cezario pjūvį, dializes, jei 
yra inkstų nepakankamumas, ar atlikti kitas reikalingas in-
tervencijas, mažinančias komplikacijų riziką [13].

Išvados
1. Apie klinikinį neuroradiologinį PRES sindromą reikia 

pagalvoti gydant pacientus, sergančius arterine hipertenzija 
ar esant dideliam kraujospūdžio svyravimui, sergančiuosius 
inkstų ligomis, esant eklapsijai ar preeklampsijai, infekci-
joms ar imunosupresinėms būklėms, kai ūmiai pasireiškia 
neurologiniai simptomai.

2. Sindromas pasireiškia plataus spektro neurologiniais 
simptomais – nuo sumišimo, ažitacijos, regėjimo sutrikimų, 
iki visiškos dezorientacijos, traukulių, epilepsinės būsenos, 
sąmonės sutrikimo. Svarbu atsižvelgti į paciento gretutines 
ligas, nes kai kurios jų gali šiek tiek iškreipti klinikinį vaizdą. 

3. Diagnozuojant PRES sindromą, labai svarbu dife-
rencijuoti jį nuo kitos ūminės galvos smegenų patologijos. 
Auksinis standartas – KT tyrimas, tačiau jis nėra specifinis. 

Specifiškiau PRES pokyčius parodo MRT. 
4. Gydant PRES, svarbiausia kuo skubiau šalinti jį sukė-

lusias priežastis ir mažinti simptomus, ypač valdyti arterinę 
hipertenziją. Laiku redukavus etiologinius veiksnius, suregu-
liavus kraujospūdį ir suvaldžius kitus simptomus, pokyčiai 
smegenyse dažniausiai yra grįžtami. 
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DELIRIUM IN PATIENT WITH DEMENTIA AS AN 
EXPRESSION OF PRES. CASE REPORT

A. Viganauskaitė, G. Pleirytė, V. Vilkas
  Keywords: Posterior reversible encephalopathy syndrome, 

arterial hypertension, dementia, delirium.
Summary 
Posterior reversible encepalopathy syndrome (PRES) is a 

clinical neurological sydrome, that presents itself as a variety 
of neurological symptoms, i.e., unlocalized headaches, seazure 
episodes, encepalopathy symptoms, vision disturbances and an 
epilepsy-like state. Pacients suffering from hypertension, kidney 
failure, pre-eclampsia or who are immunocompromised are at a 
higher risk of developing PRES. Since none of the symptoms are 
pathognomonic, clinicists should rely on imaging techniques, such 
as MRI or CT scans. MRI is taken as a gold standard for diagnosis, 
thought CT scan may also reveal necessary information about the 
patients condition. However PRES is a relatively new diagnosis 
and since it does not present with specific symptoms, not much is 
known about the treatment and it often is left undiagnosed. This 
article focuses on a clinical case of PRES in a 62 y.o male patient, 
who has suffered from multiple trauma during a car crash incident. 
Patient’s medical history did not reveal hypertension or any other 
predispositional symptoms, clinical signs were also atypical. The 
patient did not require any urgent neurological treatment, although 
due to intermittent delirium was further observed in the hospital. A 
subsequent CT scan was performed because disorientation has not 
subsided during the week. The diagnosis of PRES was suspected 
quite late using neuroradiologic findings. Further diagnosis and 
treatment plan were discussed in a consilium of medical profes-
sionals. After confirming the diagnosis of PRES it is necessary to 
start an etiological treatment as soon as possible.
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