
 

III./6.4. fejezet: A frontotemporális demenciák (FTD)
Egyéb elnevezések: Pick-féle dementia, Pick-betegség, Pick-complex,
frontotemporalis lobaris degeneráció stb.

A FTD gyűjtőfogalom, amibe az utóbbi 100 év során leírt jónéhány
klinikopatológiai tünetegyüttes besorolható. Erre a demenciára jellemző a korai
kezdet, a viselkedés, a végrehajtási funkciók valamint a hangulati élet zavara.

Előfordulási gyakoriságát illetően nincsenek pontos epidemiológiai adatok, a
degeneratív demenciák kb. 10-15 %-a sorolható ebbe a kategóriába, de a korai
kezdetű demenciák tekintélyes részét a FTD képviseli.

Örökletes és sporadikus formákat egyaránt leírtak.

Férfi-nő arány: 3/2.

Arnold Pick 1892-ben írta le először a progresszív afáziával és
viselkedészavarral járó esetét, melynek kórbonctani képét a frontális lebeny
atrófiája uralta (11. ábra). Kórszövettanilag a Pick-testeknek elnevezett,
ezüstimpregnácóval kimutatható zárványokat és a ballonszerűen duzzadt
neuronokat (Pick-sejtek) tartották jellegzetesnek.

11. ábra: Extrém frontális és enyhe temporális atrófia frontotemporális demenciában

Napjainkban mind a klinikai, mind a kórszövettani osztályozás folyamatban
van, jelenleg a FTD heterogén csoportot jelöl, két fontos szövettani vonulattal:
„taupathiák” és ubiquinopathiák” (12. és 13. ábrák). A régen külön
betegségeknek tartott tünetcsoportok hátterében álló kórszövettani és sokszor
genetikai hasonlóságok ezek rokonságát igazolják, illetve felhívják a figyelmet
arra, hogy nem feltétlenül szükséges élesen elhatárolni a közös tünetekben (pl.
demencia, amyotrophia, parkinsonismus) is megnyilvánuló degeneratív
kórképeket.

12. ábra: A frontotemporális demencia csoportba
tartozó betegségek

13. ábra: A frontotemporális demenciák
szövettani változatai



A 40-60 éves korban kezdődő tünetek könnyen sugallnak más betegséget, hiszen
leginkább pszichiátriai kórképekhez hasonlít a lassan kifejlődő tünetcsoport. A
magatartás és a hangulat zavarai depressziót és mániát utánozhatnak. A beteg
lehet apátiás vagy moriás, akár pszichotikus intenzitással. Egyesek kritikátlanul
viselkednek, másoknál a gondolkodásmód egyre merevebb, és a perseveratio,
sztereotípiák jelenléte kényszerbetegségre vagy akár skizofréniára utalhat. A
tisztálkodás, öltözködés hanyagolása feltűnő, szociális és etikai szempontból a
hanyatlás egyre egyértelműbb. A végrehajtási funkciók zavara is jellemző: a
tervezés és a bonyolultabb feladatok megoldása nem lehetséges. Az afázia
kezdetben szótalálási nehézségben, sztereotip szövegekben nyilvánul meg, de
ellentétben az Alzheimer-kóros betegekkel, a mondatszerkesztés, az aránylag
folyamatos beszéd jó ideig megtartott. Néha Klüver-Bucy-szindróma bizonyos
elemei megjelenhetnek: gyakrabban a hyperphagia és a hypersexualitás.

A neurológiai vizsgálat a demencia mellett parkinsonizmus jeleit, abasiát,
dysarthriát, tekintészavarokat, myoclonusokat, dystoniát mutathat ki, néha pedig
motoneuron betegség (MND) tünetei is megjelennek (izomatrófiák, paresisek
stb).

Fontos különbség az Alzheimer-kórhoz viszonyítva az, hogy FTD-ban a
memória zavara később és kisebb mértékben jelentkezik, a tájékozódási
képesség is sokáig megtartott.

A FTD diagnózisa nehéz, a klinikai tünetek kezdetben megtévesztőek. Ha a
kórelőzményben nem szerepel pszichiátriai betegség, a magatartászavar és a
hangulatzavar fokozatos, lassú romlása, más frontális tünetek és a
beszédzavarok felhívhatják a figyelmet a kórképre.

A MMSE pontszáma a betegség első éveiben maximális lehet, ezért
körültekintően a megfelelő neuropszichológiai teszteket kell alkalmazni.

A képalkotó eljárásoknak kiemelt szerepe van a gócos folyamatok kizárásában.
Kezdetben negatív lehet a CT, MRI, SPECT, PET vizsgálat, később a frontális
túlsúlyú atrófia, az agykamrák frontális tágulata kimutatható (14. ábra).

14. ábra: A frontális lebenyek kétoldali és a bal temporális lebeny bal oldali (csillagokkal jelölve)
súlyos atrófiája frontotemporális demenciában (FLAIR súlyozott MRI képek)

A differenciáldiagnózisban Alzheimer-kór, depresszió, bipoláris betegség,
skizofrénia, frontális térfoglaló folyamatok/daganatok, encephalitis, tályogok,
trauma vagy stroke utáni tünetcsoportok jönnek szóba.

A betegség lefolyása átlagosan 7 év, késői stádiumban a beteg nem beszél,
incontinens, liberatiós jelei (fogóreflex, szopóreflex stb) vannak.

Jelenleg nincs a FTD-t gyógyító hatásos kezelési módszer, a tüneti kezelés és a
gondozás biztosítása a cél.

Az Alzheimer-kórban használatos kolineszteráz gátlók nem javítják a tüneteket,
néha fokozzák a nyugtalanságot. Neuroleptikumok adása ronthatja a



parkinsonismust, és mivel gyakran szükség van antipszichotikus gyógyszerekre,
atípusos neuroleptikum használata javasolt. Ha a depresszió tünetei vannak
előtérben, SSRI antidepresszánsok adhatók.


