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kalbos išraiškos sutrikimas.

Santrauka
Frontotemporalinė demencija yra progresuojanti 
neurodegeneracinė liga, pasireiškianti elgesio, motorinės 
funkcijos ir kalbos ekspresijos sutrikimais. Dažniausiai 
ligos pradžioje  pasireiškia neuropsichiatriniai simptomai. 
Dėl frontotemporalinės demencijos klinikinės išraiškos 
koreliacijos su psichiatriniais sutrikimais, ligos pradinėse 
stadijose nesant specifinių pakitimų vaizdo tyrimuose, 
diagnostika komplikuota ir dažnai uždelsta. Laiku ir tik-
slingai atlikta diagnostika leidžia kuo anksčiau taikyti 
nemedikamentines intervencines priemones, siekiant 
užkirsti kelią greitam ligos progresavimui. Straipsnyje 
pristatomas frontotemporalinės demencijos klinikinis 
atvejis, kai liga pasireiškė psichiatriniais simptomais.  

Įvadas
Frontotemporalinė demencija (FTD) yra heterogeninis 

sutrikimas, apibūdinantis klinikinių sindromų, atsirandančių 
dėl neurodegeneracijos, dažniausiai pasireiškiančios fronta-
linėje ir frontotemporalinėje skiltyse, grupę, kurios simpto-
minė išraiška susijusi su elgesio, vykdomosios funkcijos arba 
kalbos sutrikimais. FTD yra viena iš labiausiai paplitusių 
ankstyvosios demencijos formų, pasireiškiančių iki 65 metų 
amžiaus ir dažnai uždelstai diagnozuojama dėl simptomų 
pradžios koreliacijos su psichikos sutrikimų apraiškomis 
[1,2]. Bendras paplitimas − 3 FTD atvejai 100 000 gyven-
tojų per metus, o tarp 45–65 metų amžiaus grupės pacientų 
siekia iki 22 atvejų 100 000 gyventojų [1]. FTD sudaro 5–10 
procentų visų demencijos atvejų. Italijoje atliktas tyrimas 
rodo, kad tik 10–30 procentų pacientų pirmieji simptomai 
pasireiškia atitinkamai iki 45 ar po 65 metų, o beveik 60 
procentų pacientų — 45-65 metų amžiaus laikotarpiu [3]. 

Remiantis klinikiniais požymiais, magnetinio rezonanso 
(MRT) atrofijos modeliu bei pomirtinio tyrimo radiniais, 
FTD skirstoma į su elgesio pokyčiu susijusį variantą (Bv-
FTD) ir pirminę progresuojančią afaziją (PPA), kuri skirs-
toma į tris tipus: agramatinį, semantinį ir logopedinį [1-2]. 
Neuropsichiatriniai simptomai yra būdingas, o dažnai ir pats 
pirmasis FTD ligos požymis [4]. T. Tavares ir kt. atliktas 
tyrimas parodė, kad dažniausi pradiniai FTD simptomai yra 
apatija, slopinimas, atminties sutrikimai, sumažėjęs kalbos 
sklandumas ir sutrikusi artikuliacija [5]. 

Nepaisant atliekamų tyrimų, duomenys apie ankstyvąją 
diagnostiką kontroversiški, todėl FTD diagnostika išlieka 
problematiška. Diagnostiką ir į problemą orientuotą gydymo 
parinkimą sunkina  laipsniškas ir nespecifinis patologiniam 
variantui ligos pasireiškimas, ryški koreliacija su psichikos 
sutrikimais bei pakitimų ligos pradžioje nerodantis trumpasis 
protinės būklės tyrimas (MMSE) [6]. Straipsnyje pristatomas 
klinikinis atvejis, kai FTD diagnozuota pasireiškus neurozi-
nio, afektinio spektro požymiams bei progresuojant  kalbos 
ekspresijos, o vėliau ir elgesio sutrikimams.

Tikslas − pristatyti galimus psichinės būklės pasikei-
timus ir simptomus bei galimus gydymo variantus, esant 
frontotemporalinės demencijos diagnozei.

Klinikinis atvejis
65 metų pacientė, keletą metų besilankanti pas gydy-

toją psichiatrą ambulatoriškai, pirmą kartą stacionarizuota 
į Psichiatrijos kliniką planine tvarka dėl sutrikusios kalbos, 
sumišimo, neadekvataus elgesio, mąstymo sutrikimo.

Gyvenimo anamnezė. Gimusi ir augusi su mama ir tėvu, 
brolių, seserų neturi. Tėvas mirė nuo koronarinės širdies 
ligos komplikacijų, mama − dėl inksto onkologinės ligos. 
Šeimoje demencijos, kalbos sutrikimų nenurodė. Baigusi Vil-
niaus pedagoginį universitetą, per keturiasdešimt metų dirbo 
anglų kalbos mokytoja, apie dvidešimt metų − gide. Yra 
išleidusi mokomųjų knygų. Gyvena su vyru, vaikų neturi, 
geba apsirūpinti, mėgsta spręsti kryžiažodžius. Diagnozuotos 
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ligos: cerebrovaskulinė (smegenų kraujagyslių) liga (I67.9), 
kitų arterijų aterosklerozė (I70.8), hipotirozė, išsivysčiusi po 
procedūros (E89.0). Gydymui nuolat vartoja levotiroksiną, 
pramicetamą, tanakaną. Kitų sutrikimų neturi.

Ligos anamnezė. Pas gydytoją psichiatrą lankosi nuo 
2018 metų dėl miego bei nuotaikos sutrikimų, diagnozuoti 
adaptacijos sutrikimai (F43.2). 2016 metais sustiprėjus 
nerimo simptomatikai, pacientė nutraukė darbinę veiklą. 
Tuomet kalbos sutrikimų nenustatyta. Vėliau dirbo gide, 
tačiau pasireiškus kalbos raiškos sutrikimui (tapo sunkiau 
formuluoti sakinius, reikšti mintis), negalėjo dirbti. Būklė 
subjektyviai blogėjo, ryškėjo nerimo simptomai, atsirado 
sunkumas parinkti žodžius, ekspresinė kalba pasidarė ne-
sklandi, blogiau suprantama, sutriko artikuliacija. Atlikus 
MMSE tyrimą, rezultatas — 27 balai (pažinimo sutrikimo 
nėra). Užpildyta Blessed demencijos skalė − 0,5 balai (sutri-
kimo nėra). Gydymui vartojusi mirtazapiną, escitalopramą, 
trazodoną, kvetiapiną ir trankviliantus (lorazepamą, broma-
zepamą, diazepamą). 

2020 metais pacientė gydyta Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto ligoninės Kauno klinikų Neurologijos klinikoje. 
Skyriaus epikrizėje aprašyta motorinė afazija, dinamikoje 
kalbos sutrikimai laipsniškai progresavo, stebėti elgsenos 
sutrikimai, atliktas pakartotinis MMSE tyrimas, gautas rezul-
tatas — 24 balai (lengvas kognityvinis sutrikimas). Atliktas 
galvos smegenų magnetinio rezonanso tyrimas (MRT): rasta 
atrofinių pakitimų dešinėje temporaliai, įtarta demencija. 
Skyriuje atlikti laboratoriniai tyrimai, taikant demencijos 
algoritmą − patologijos nerasta. Diagnozuota  ribota smegenų 
atrofija (G31.0).

2021 metų pavasarį atliktas pozitronų emisijos tomo-
grafijos tyrimas (PET). Tyrimo rezultatai parodė FTD požy-
mius (ryškiausios hipometabolizmo zonos matomos dešinės 
pusės frontalinėse, iš dalies parietalinėse ir temporalinėse 
galvos smegenų dalyse). Būklė vertinta dinamikoje 2021 
metų vasarą, gautas MMSE rezultatas − 26 balai (sutrikimo 
nėra). Tyrimo metu pacientė neišlaikė laikrodžio testo: ne-
tiksliai nupiešė laikrodį, neteisingai atidėjo rodykles. Stebint 
neigiamą elgesio, nerimo, kalbos funkcijų dinamiką, buvo 
numatytas planinis stacionarizavimas į Psichiatrijos kliniką.

Objektyvūs duomenys. Su į skyrių atvykusia paciente 
bendravimas  apsunkintas dėl stringančių žodžių (sunkiai 
prisimena objektų pavadinimus, painioja skiemenis, kalba 
skanduotai). Kalbos raiškos trūkumą kompensuoja gestais. 
Būsena sumišusi, baiminga, išreikšta vidinė įtampa, nerimas-
tingumas, neadekvatus elgesys (baimingai dairėsi, lingavo 
ant kėdės, mojavo gydytojui). Dirglių emocijų, pažemintos 
nuotaikos, neproduktyvaus, lėto, konkretaus mąstymo. Sun-
kiai sukaupia, išlaiko dėmesį. Neurologinė būklė be ūmios 
simptomatikos.

Ligos eiga ir taikytas gydymas. Gydymo eigoje stebėtas 
stiprėjantis nerimastingumas, dažnėjančios neadekvataus 
elgesio apraiškos, kurios pasireikšdavo mėginimais palikti 
skyrių, nesamų daiktų ieškojimu, fizinių pratimų atlikimu 
gydytojo vizitų metu, pokalbio nutraukimu išeinant iš pala-
tos. Kalbinė raiška išliko sutrikusi, epizodiškai iki pavienių, 
tarpusavyje nesusijusių daiktavardžių kartojimo. Stebėta  
pacientės apibūdinamos savijautos (nuotaiką vertino pui-
kiai) ir objektyvaus psichikos būsenos vertinimo (baiminga, 
sumišusi, išreikštas nerimas) priešprieša. Skirtas gydymas: 
escitalopramas 10 mg/p, kvetiapinas 25 mg/p, lorazepamas 
2,5 mg/p, tiapridas 200 mg/p.

Diferencinei diagnostikai atliktas psichologinis mąs-
tymo tyrimas. Abstrahavimo funkcija susilpnėjusi. Stebėta 
tendencija remtis konkrečiais funkciniais ar atsitiktiniais 
požymiais, sunkiau suvokti perkeltinę prasmę. Chaotiškas 
grafinis piešinių išdėstymas bei charakteristika rodė tikėti-
nus organinius požymius. Žemas netiesioginio įsiminimo 
produktyvumas, stereotipinio mąstymo elementai. Gydymo 
eigoje stebėta teigiama nerimo simptomatikos, nuotaikos 
dinamika, tačiau išliekant ryškiems mąstymo, elgesio, kal-
bos sutrikimams, pacientė konsultuota gydytojo neurologo 
dėl diagnozės patikslinimo, nustatyta klinikinė diagnozė: 
demencija, sergant Pick’o liga (F02.0), ribota smegenų at-
rofija (Pick’o liga) (G31.0). Papildomai atlikta juosmeninė 
punkcija (likvoras normos ribose), bendro baltymo kon-
centracija likvore 0,56 g/l (didesnė už normą), Blessed’o 
demencijos skalės vertinimo rezultatas  4 balai (lengvas 
pablogėjimas). Skyriuje gydyta 17 lovadienių. Koregavus 
neadekvataus bei nerimastingo elgesio apraiškas, išrašyta 
į namus tęsti gydymą ambulatoriškai. Rekomenduota tęsti 
medikamentinį gydymą tiapridu 200 mg/p, kvetiapinu 100 
mg/p, escitalopramu 10 mg/p.

Diskusija
Pirminė progresuojanti afazija (PPA) yra neurodegene-

racinės demencijos sindromas, kuris gali būti susijęs su dau-
gybe neuropatologinių darinių, įskaitant visas FTD formas. 
PPA apibūdina trys savybės: 1) progresuojantis suaugusiųjų 
kalbos sutrikimas; 2) ryškių elgesio ar pažinimo sutrikimų 
nebuvimas per pirmuosius dvejus metus nuo sutrikimo pa-
sireiškimo; 3) nėra kitos sutrikimą galėjusios sukelti prie-
žasties [7]. Diagnozuojant FTD, pradinis klinikinis vaizdas 
gali priminti psichikos sutrikimą arba insultą, todėl būtina 
išsami paciento medicininė anamnezė ir fizinė apžiūra, neu-
ropsichiatrinis testavimas, o diagnozės nustatymas uždelsia-
mas [8-9]. A. Caplan ir kolegos aprašė atvejį, kurio metu 
pacientui pasireiškė kalbos, elgesio ir asmenybės pokyčiai. 
Buvo diagnozuota dešiniosios temporalinės dalies semantinio 
tipo PPA. Skrodimo metu nustatyta Pick’o liga [10]. Mūsų 
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aprašomuoju atveju liga manifestavo neurozinio spektro 
simptomais bei ekspresinės kalbos sutrikimu, neadekvataus 
elgesio apraiškomis, o klinikinė išraiška traktuota kaip psi-
chikos sutrikimas.

Nėra ligos specifinių neuropsichiatrinių simptomų, ta-
čiau apatija ir slopinimas yra itin dažna visų FTD formų 
išraiška, įskaitant Pick’o ligą, o kartu su kompulsyvumu bei 
valgymo elgesio pokyčiais pasireiškia daugiau nei 50 proc. 
pacientų [11-12]. Remiantis tyrimais, miego ir naktinio el-
gesio sutrikimas pasireiškia 33-76 proc. pacientų, sergančių 
FTD [8]. M. Scarioni ir kolegų tyrimo išvados parodė, kad 
pacientams, sergantiems FTD, nustatytos pirminės psichia-
trinės diagnozės buvo depresija, nerimo, panikos sutrikimai, 
distimija, bipolinis sutrikimas, šizoafektinis sutrikimas, ob-
sesinis-kompulsinis sutrikimas ir potrauminio streso sutriki-
mas [4]. Vieno atlikto tyrimo duomenimis, lyginant su AD, 
FTD pacientai vartoja daugiau antidepresantų, anksiolitikų, 
antipsichozinių vaistų [6].

Atliekant diferencinę FTD diagnozę, būtinas ne tik išsa-
mus visapusiškas ištyrimas, bet ir kitų galimų grįžtamosios 
demencijos priežasčių, tokių kaip infekcinės ligos, toksinių 
medžiagų poveikis, atmetimas [1]. FTD turėtų būti kaip 
diferencinė diagnozė bet kuriam pacientui, kuriam pirmą 
kartą pasireiškė ūmi psichozė ir ryškūs elgesio pokyčiai vi-
dutiniame bei vyresniame amžiuje [9]. Nėra specialių FTD 
gydymo metodų. Dažniausiai gydymas apsiriboja simpto-
mine farmakoterapija, daugumą pacientų ankstyvoje ligos 
stadijoje gydo psichiatrai, nes simptomai sutampa su psi-
chikos sutrikimų klinikinėmis išraiškomis [1]. Nefarmako-
loginės intervencijos, skirtos kalbos sutrikimo korekcijai, 
apima kalbos terapiją ir smegenų stimuliavimo būdus, tokius 
kaip transkranijinė magnetinė stimuliacija (TMS) [7]. PPA 
gydymui taikomi keli kalbos terapijos metodai: 1) žodžių 
paieškos intervencijos bei scenarijaus mokymas; 2) kom-
pensacija pagrįsti metodai; 3) grupinis švietimas ir parama 
[13]. Tokios intervencijos kaip daugiasensorinė stimuliacija, 
aromaterapija, muzikos terapija, kognityvinė elgesio terapija, 
terapija su gyvūnais, elektrokonvulsinė terapija (EIT) ir fizi-
niai pratimai pasaulyje vis dažniau pripažįstama kaip esminė 
visapusės demencijos priežiūros dalis, kurios rizika mažesnė, 
nei gydymo vaistais, tačiau ji dar nėra plačiai  taikoma kli-
nikinėje praktikoje [14]. Ryšys tarp apatijos, demencijos ir 
išgyvenamumo kelia hipotezę, kad sėkmingas simptominis 
gydymas gali pakeisti paciento ligos progresavimą, galbūt 
ir išgyvenamumą [15].

Išvados
1. Frontotemporalinės demencijos pradinė ligos išraiška 

nespecifinė, tačiau vyresniame amžiuje pirmą kartą atsira-
dus ūmiems psichikos ir elgesio sutrikimams, galima įtarti 

organinius simptomus sukeliančius smegenų pokyčius.
2. Frontotemporalinės demencijos diagnozę padeda nu-

statyti išsami paciento anamnezė, trumpojo protinės būklės 
tyrimo dinamika, pakitimai vaizdo tyrimuose bei klinikinė 
ligos išraiška neuropsichiatriniais, elgesio bei kalbos sutri-
kimo simptomais.

3. Nefarmakoterapinės intervencijos priemonės turėtų 
būti kuo anksčiau plačiai pritaikomos pacientams, kuriems 
nustatyta frontotemporalinės demencijos diagnozė, siekiant 
visapusės priežiūros, lėtesnio progresavimo bei geresnių 
išgyvenamumo rezultatų.
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SYMPTOMS: CASE REPORT
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Summary
Frontotemporal dementia is a progressive neurodegenerative 

disease characterized by impaired behavior, motor function, and 
speech expression. The onset of the disease is usually accompa-
nied by neuropsychiatric symptoms. Due to the correlation of the 
clinical manifestation of frontotemporal dementia with psychia-
tric disorders and the absence of specific changes in imaging stu-
dies in the early stages of the disease, the diagnosis of the disease 
is complicated and often delayed. Timely and targeted diagnosis 
allows non-pharmacological interventions to be initiated as early 
as possible to prevent rapid progression of the disease. The article 
presents a clinical case of frontotemporal dementia with psychi-
atric symptoms.
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