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STRESZCZENIE
Cel. Praca ma na celu opis specyfiki zaburzeñ poznawczych w otêpieniu semantycznym na tle innych zespo³ów otêpiennych oraz
ukazanie roli wywiadu i oceny neuropsychologicznej w diagnostyce ró¿nicowej.
Pogl¹dy. Otêpienie semantyczne (semantic dementia, SD jest jednym z wariantów otêpienia czo³owo-skroniowego (frontotemporal
dementia, FTD). Podstawowy deficyt w tej formie otêpienia stanowi stopniowa utrata wiedzy semantycznej. W odró¿nieniu od choroby
Alzheimera zaburzenia pamiêci epizodycznej pojawiaj¹ siê póniej i s¹ mniej nasilone od zaburzeñ pamiêci semantycznej. Zaburzenia
funkcji jêzykowych dotycz¹ g³ównie nazywania, co pozwala odró¿niæ SD od afazji pierwotnej postêpuj¹cej. Brak lub nieznaczne nasilenie
zaburzeñ zachowania pozwala zró¿nicowaæ SD od wariantu FTD z dominuj¹cymi zaburzeniami zachowania. Diagnoza neuropsychologiczna umo¿liwia ocenê, czy zaburzenia pamiêci semantycznej dominuj¹ w obrazie klinicznym i na ile profil innych zaburzeñ funkcji
poznawczych jest charakterystyczny dla SD. Zestawienie danych neuropsychologicznych z wynikami neuroobrazowania strukturalnego
i funkcjonalnego, ukazuj¹cymi zanik i dysfunkcjê biegunów przednich p³atów skroniowych, pozwala na rozpoznanie SD.
Wnioski. Otêpienie semantyczne stanowi odrêbn¹ jednostkê kliniczn¹, która dotychczas by³a w Polsce bardzo rzadko rozpoznawana.
Obecny stan wiedzy na temat charakterystyki SD umo¿liwia diagnostykê ró¿nicow¹, której niezbêdnymi elementami s¹ ocena neuropsychologiczna oraz badania neuroobrazowe.
SUMMARY
Objectives. The aim of the article is to describe cognitive dysfunction specificity in semantic dementia (SD ) in the context of other
dementia types and to point to the importance of interview and neuropsychological assessment in differential diagnosis.
Views. Semantic dementia (SD) is a subtype of frontotemporal dementia (FTD). Progressive loss of semantic knowledge constitutes
the core deficit. Episodic memory dysfunction is of late onset and milder character than semantic memory impairment, differentiating SD
from Alzheimers disease. Language dysfunction at onset is limited mostly to naming and single-word comprehension, which allows differentiation between SD and various primary progressive aphasia types. Absence or mild intensity of behavioral disturbance in SD differentiate
the condition from the behavioral variant FTD. Neuropsychological assessment allows to establish whether semantic memory deficit
predominates in the clinical picture and to what extent the profile of other cognitive functions is characteristic of SD. Neuropsychological
data combined with structural and functional neuroimaging findings that show atrophy and dysfunction of temporal poles provide grounds
for a reliable diagnosis of SD.
Conclusions. Semantic dementia is a separate clinical entity, so far rarely diagnosed in Poland. Differential diagnosis of SD, enabled
by the state-of-the-art knowledge about the condition characteristics, requires both neuropsychological assessment and neuroradiological
examination.
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SPEKTRUM OTÊPIEÑ CZO£OWO-SKRONIOWYCH
W ramach spektrum zwyrodnieñ czo³owo-skroniowych
(frontotemporal lobar degeneration, FTLD) wyró¿nia siê
m.in. otêpienie semantyczne (semantic dementia, SD),
afazjê pierwotn¹ postêpuj¹c¹ (primary progressive aphasia,
PPA), wariant czo³owy otêpienia czo³owo-skroniowego
(frontal variant of frontotemporal dementia, fv-FTD), p³atowe zwyrodnienie czo³owo-skroniowe z chorob¹ neuronu ruchowego (frontotemporal lobar degeneration-motor neuron
disease, FTLD-MND), postêpuj¹ce pora¿enie nadj¹drowe

(progressive supranuclear palsy, PSP), zwyrodnienie korowo-podstawne (corticobasal degeneration, CBD) oraz otêpienie czo³owo-skroniowe z parkinsonizmem sprzê¿one
z chromosomem 17 (frontotemporal dementia with parkinsonism linked to chromosome 17, FTDP-17) [1, 2, 3]. Wydaje siê, ¿e o ile w przypadku podejrzenia FTLD-MND,
CBD, PSP i FTDP-17 ocena neuropsychologiczna ma charakter uzupe³niaj¹cy, w SD, PPA i fv-FTD stanowi niezbêdny element procesu diagnostycznego.
Problem diagnozy otêpieñ czo³owo-skroniowych zajmuje
zarówno neurologów, psychiatrów, jak i neuropsychologów.
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Celem pracy jest pokazanie kryteriów diagnostycznych
SD, charakterystyki objawów SD w kontekcie czynnoci
¿ycia codziennego oraz mo¿liwoci wykorzystania oceny
neuropsychologicznej w diagnostyce ró¿nicowej. Opis funkcjonowania pacjentów z SD w codziennym ¿yciu ma na
celu pokazanie, na jakie skargi chorego oraz rodziny warto
zwróciæ uwagê w trakcie pierwszej wizyty pacjenta z podejrzeniem otêpienia.
KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE
OTÊPIENIA SEMANTYCZNEGO
Kryteria diagnostyczne SD zosta³y opracowane przez
Hodgesa i wsp. w 1992 [za: 4], nastêpnie  uszczegó³owione w 1998 [3]. Na obraz kliniczny SD sk³adaj¹ siê:
1. selektywne zaburzenia pamiêci semantycznej powoduj¹ce g³êbok¹ anomiê; zaburzenia rozumienia pojedynczych
s³ów, zarówno mówionych, jak i pisanych; zaburzenia
fluencji semantycznej;zubo¿enie wiedzy o wiecie i znaczeniu s³ów,
2. wzglêdnie zachowane inne funkcje jêzykowe, szczególnie kompetencja sk³adniowa i fonologiczna, zarówno
w zakresie ekspresji s³ownej, jak i rozumienia,
3. zachowane funkcje wzrokowo-przestrzenne, pamiêæ operacyjna oraz zdolnoæ rozwi¹zywania problemów niewerbalnych
4. wzglêdnie zachowan¹ pamiêæ autobiograficzn¹ i zapamiêtywanie bie¿¹cych zdarzeñ (pamiêæ epizodyczna)
5. prozopagnozja i/lub agnozjê asocjacyjna
Rozpoznanie SD poza ustaleniem charakterystycznego
wzorca zaburzeñ funkcji poznawczych, co zostanie przedstawione poni¿ej, wymaga oceny neurologicznej i neuroradiologicznej [5]. W badaniu neurologicznym na wczesnym
etapie choroby nie stwierdza siê objawów deliberacyjnych.
Niekiedy obserwowane s¹ spowolnienie ruchowe, sztywnoæ oraz dr¿enie. Badanie elektroencefalograficzne nie
wykazuje odchyleñ od normy. Sporód badañ neuroobrazowych, sugerowan¹ metod¹ oceny strukturalnej jest rezonans
magnetyczny (MRI), za funkcjonalnej  tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT). W badaniach neuroobrazowych stwierdza siê symetryczne, b¹d te¿ asymetryczne, zmiany w p³atach skroniowych, szczególnie w biegunie
przednim oraz czêciach dolno-bocznych p³ata skroniowego, przy wzglêdnie zachowanym kompleksie hipokampa
[5, 6]. Stosunkowo czêsto obserwuje siê izolowane zmiany
w lewej pó³kuli, rzadziej w pó³kuli prawej [4]. Stopieñ atrofii lewego bieguna p³ata skroniowego koreluje z nasileniem
deficytu semantycznego [7]. Zmiany w obrazowaniu funkcjonalnym mog¹ poprzedzaæ atrofiê obserwowaln¹ w MRI.
Znaczenie wywiadu i obserwacji
w diagnostyce ró¿nicowej
Charakterystyczn¹ cech¹ pacjentów z SD jest obni¿enie
wgl¹du w zaburzenia funkcji poznawczych. Chorzy, jeli
zauwa¿aj¹ jakiekolwiek trudnoci, skar¿¹ siê jedynie na
trudnoci z aktualizacj¹ s³ów oraz niekiedy prosz¹ o wyjanienie s³owa, którego nie zrozumieli podczas rozmowy [7].
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Pacjenci z afazj¹ pierwotn¹ postêpuj¹c¹ czêsto sami szukaj¹ pomocy medycznej z powodu narastaj¹cej anomii i trudnoci z budowaniem z³o¿onych wypowiedzi. W PPA, podobnie jak we wczesnych etapach choroby Alzheimera
czêste jest obni¿enie nastroju [9], którego nie obserwuje siê
w takim stopniu w otêpieniu semantycznym.
Mowa pacjentów z SD jest czêsto opisywana jako
pusta. Chory mówi p³ynnie, ale przekazuje niewiele informacji. W przeciwieñstwie do pacjenta z p³ynn¹ postaci¹
PPA niskiej zawartoci informatywnej wypowiedzi nie
towarzysz¹ parafazje fonemiczne ani b³êdy gramatyczne
[10, 11]. W nawi¹zaniu do teorii socjolingwistycznej Basila
Bernsteina pacjent pos³uguje siê kodem ograniczonym [por.
12]  efektywnoæ komunikacji zale¿y od stopnia znajomoci tematu rozmowy i samego pacjenta przez rozmówcê,
który jest zmuszony dekodowaæ wypowiedzi nieokrelone
w odpowiednim kontekcie. W mowie pacjenta dominuj¹
zaimki nieokrelone, np ten, ta, to, tamto, tamtego,
a s³owa s¹ czêsto zastêpowane innymi, bardziej typowymi
w ramach danej kategorii (np. kot zamiast lew, jab³ko zamiast brzoskwinia, sklep zamiast centrum handlowe, czy piekarnia). W SD rzadsze s¹ precyzyjne
omówienia i efektywne wykorzystanie pantomimy w przypadku trudnoci z aktualizacj¹ s³ów, które to s¹ charakterystyczne dla PPA. W przeciwieñstwie do p³ynnej postaci
PPA zaburzenia w równym stopniu dotycz¹ aktualizacji, jak
i rozumienia pojedynczych s³ów [10].
Deficyt semantyczny powoduje zarówno specyficzne,
jak i niespecyficzne trudnoci w ¿yciu codziennym. Chory
z SD, podobnie jak pacjent z PPA czy AD ma trudnoci z
rozwi¹zywaniem krzy¿ówek, czy gr¹ w Scrabble. Podpowiedzi fonemiczne (pocz¹tku poszukiwanego s³owa) s¹
mniej skuteczne ni¿ w PPA b¹d AD, gdy¿ zaburzenie dotyczy nie poziomu fonologicznego, ale semantycznego. Pacjent z SD czêsto traci wiedzê pojêciow¹ i anomia jest tylko jednym z jej przejawów. Tak wiêc pacjent z PPA, który
nie jest w stanie nazywaæ wiêkszoci warzyw i owoców,
bêdzie w stanie wybraæ potrzebne mu produkty do przygotowania danej potrawy, obraæ je lub/i pokroiæ w charakterystyczny dla nich sposób, mimo niemo¿noci ich nazywania.
Dla przyk³adu, badana przez nas pacjentka z p³ynn¹ postaci¹ PPA, kiedy pokazano jej rysunek banana zademonstrowa³a sposób jego obierania (co wiadczy równie¿ o zachowanej praksji ideomotorycznej) i nie mog¹c go nazwaæ
zastosowa³a omówienie z parafazj¹ fonemiczn¹ przecinam, ubieram i jem. Chora ta w momencie diagnozy by³a
ca³kowicie sprawna w czynnociach ¿ycia codziennego
i wymaga³a pomocy tylko w sytuacjach zwi¹zanych z komunikacj¹ s³own¹. Z kolei, rodzina pacjenta z podejrzeniem
otêpienia semantycznego zauwa¿y³a u niego problem z ró¿nicowaniem produktów spo¿ywczych, szczególnie warzyw
i owoców, objawiaj¹cy siê trudnociami z wykorzystaniem
ich we w³aciwy sposób. Pacjent ten ugotowa³ rosó³ bez
miêsa i warzyw, za kroj¹c przygotowane na sa³atkê warzywa wydr¹¿y³ mi¹¿sz pomidora, pomyliwszy go z papryk¹.
Porównanie obu tych przypadków pokazuje, i¿ w PPA
anomia jest zaburzeniem czysto jêzykowym, za w SD
 stanowi przejaw deficytu semantycznego. Oczywicie
zaburzenia semantyczne mog¹ siê pojawiæ tak¿e w innych
formach otêpienia, ale jedynie w SD stanowi¹ pierwszy
i podstawowy deficyt w trakcie trwania choroby.
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Tablica 1. Ró¿nicowanie otêpienia semantycznego od afazji pierwotnej postêpuj¹cej oraz choroby Alzheimera.
Table 1. Differentiation of semantic dementia with primary progressive aphasia and Alzheimers disease.
Przes³anka ró¿nicowanie

Otêpienie semantyczne

Afazja pierwotna postêpuj¹ca

Choroba Alzheimera

G³ówny problem
w rozmowie z pacjentem

anomia, zaburzenia rozumienia
pojedynczych s³ów (pojêæ)

Nazywanie
Sprawnoæ w czynnociach
¿ycia codziennego
Orientacja w czasie
Pamiêæ zdarzeñ bie¿¹cych
Orientacja w terenie
Rozpoznawanie twarzy

wczenie i g³êboko zaburzone
lekko zaburzona

anomia, niep³ynnoæ mowy lub te¿
zachowana p³ynnoæ mowy z ubóstwem
treciowym
niep³ynna (zacinanie siê, pauzy na
poszukiwanie s³ów, skrócenie frazy)
trudnoci z budowaniem z³o¿onych
wypowiedzi, anomia, b³êdy gramatyczne
(b³êdne koñcówki, szyk wyrazów
w zdaniu) zaburzenia rozumienia
wczenie i g³êboko zaburzone
d³ugo zachowana

zaburzenia zapamiêtywania
zdarzeñ bie¿¹cych

Mowa

anomia, zachowania wiadcz¹ce
o utracie dotychczasowej wiedzy
o wiecie
p³ynna (bez czêstych pauz)

d³ugo zachowana
d³ugo zachowana
d³ugo zachowana
bez zmian

wczenie zaburzona
wczenie zaburzona
wczenie zaburzona
zaburzone zapamiêtywanie
nowych twarzy

czêciowo zachowana
(odnonie trudnoci ekspresyjnych)

zachowana w niewielkim
stopniu

G³ówny powód zg³oszenia

wiadomoæ objawów

d³ugo zachowana
d³ugo zachowana
d³ugo zachowana
mo¿liwe zaburzenia rozpoznawania twarzy bez wzglêdu na to,
od kiedy twarz jest znana
niewielka, czêsto brak

Podczas wywiadu z rodzin¹ pacjenta warto zwróciæ uwagê na nietypowe zachowania w ¿yciu codziennym, które
mog¹ wynikaæ z utraty wiedzy na temat wykorzystania ró¿nych przedmiotów. Pacjent opisywany przez Murre i wsp.
[13] trzyma³ nad g³ow¹ podczas burzy poziomo u³o¿on¹ zamkniêt¹ parasolkê, innym razem  s³odzi³ wino, czy te¿ przynosi³ ¿onie kosiarkê, gdy sytuacja wymaga³a u¿ycia drabiny.
W przeciwieñstwie do AD, g³ówne skargi otoczenia chorego z SD nie dotycz¹ dezorientacji w terenie ani zdolnoci
zapamiêtywania bie¿¹cych zdarzeñ. Dominacja zaburzeñ
zachowania w wywiadzie sugeruje zazwyczaj fvFTD lub
FTDP-17, choæ w SD opisuje siê zaburzenia zachowania
czêstsze ni¿ w PPA [14].
Wstêpna rozmowa z chorym mo¿e pomóc w ró¿nicowaniu SD od postaci niep³ynnej PPA, gdy¿ charakterystyczna dla SD jest zachowana p³ynnoæ wypowiedzi. Ró¿nicowanie SD od p³ynnej postaci PPA, któr¹ we wczeniejszym
pimiennictwie niekiedy uto¿samiano z SD [por. 15], wymaga szczegó³owej diagnostyki neuropsychologicznej.
Rola diagnozy neuropsychologicznej
Neuropsychologiczna diagnoza ró¿nicowa SD w zakresie podstawowym obejmuje ocenê:
 pamiêci (semantycznej, epizodycznej i operacyjnej)
 funkcji wzrokowo-przestrzennych
 gnozji wzrokowej
 zdolnoci rozwi¹zywania problemów niewerbalnych
 funkcji jêzykowych (mowy spontanicznej, fluencji
s³ownej, nazywania, rozumienia mowy, czytania, pisania, powtarzania i aktualizacji ci¹gów zautomatyzowanych).
Warto uzupe³niæ diagnozê o ocenê funkcji wykonawczych, kalkulii oraz praksji. Z uwagi na z³o¿onoæ wiêkszoci zadañ badaj¹cych funkcje wykonawcze, w szczególnoci za fakt, i¿ anga¿uj¹ funkcje jêzykowe oraz mylenie

wzglêdnie p³ynna
utrata w¹tku w trakcie
rozmowy, anomia
lekko zaburzone
zaburzona

pojêciowe, ich wartoæ diagnostyczna w SD jest ograniczona. Obni¿enie wyników mo¿e wi¹zaæ siê raczej z tzw. trafnoci¹ fasadow¹ zastosowanej metody [16]. Szczegó³owa
ocena praksji mo¿e byæ u¿yteczna w przypadku ró¿nicowania SD z PSP czy CBD, gdzie apraksja wchodzi w sk³ad
obrazu klinicznego. Trudnoci z wykonywaniem odpowiednich gestów na polecenie s³owne nie maj¹ jednak wartoci
ró¿nicuj¹cej miêdzy SD a PPA. W SD mo¿na oczekiwaæ
zaburzeñ praksji ideacyjnej. Diagnoza kalkulii jest przydatna jedynie w zestawieniu z wynikami oceny funkcji jêzykowych. Stwierdzenie afatycznych zaburzeñ kalkulii przemawia za rozpoznaniem p³ynnej postaci PPA, nie za SD.
Zadaniem oceny neuropsychologicznej w SD jest potwierdzenie zaburzeñ semantycznych, przy wykluczeniu
afatycznego t³a obserwowanych dysfunkcji oraz zaburzeñ
wzrokowo-przestrzennych i zaburzeñ pamiêci epizodycznej w nasileniu charakterystycznym dla choroby Alzheimera. Warunkiem neuropsychologicznego rozpoznania SD jest
diagnoza we wzglêdnie wczesnym stadium choroby lub te¿
ocena dynamiczna. W przebiegu choroby zaburzenia funkcji poznawczych, podobnie jak w PPA, uogólniaj¹ siê i do
deficytu semantycznego do³¹czaj¹ siê inne dysfunkcje [4].
Wtedy, rozstrzygaj¹ca mo¿e byæ ocena dynamiczna pokazuj¹ca szybsz¹ progresjê zaburzeñ pamiêci semantycznej
ni¿ innych zaburzeñ funkcji poznawczych.
Ocena pamiêci semantycznej wymaga zastosowania
metod znormalizowanych oraz prób eksperymentalnych.
W warunkach polskich jedynymi znormalizowanymi metodami oceny pamiêci semantycznej s¹ podtesty Wiadomoci
i S³ownik ze Skali Inteligencji dla Doros³ych Wechslera
(WAIS-R) [17] (por. tabl. 2). Oba zadania maj¹ jednak charakter werbalny, co powoduje, ¿e niskie wyniki mog¹
w nich osi¹gaæ zarówno pacjenci z SD jak i PPA. Inne metody oceny wiedzy semantycznej, takie jak Pyramids and
Palm Trees Test [18] albo Camel and Cactus Test [19] nie
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Tablica 2. Zastosowanie neuropsychologicznych metod diagnostycznych w otêpieniu semantycznym.
Table 2. Contribution of neuropsychological assessment methods to the diagnosis of semantic dementia.
Funkcje

Metody oceny

Pamiêæ semantyczna

Wiadomoci z WAIS-R [17]
S³ownik z WAIS-R [17]
Pyramids and Palm Test [18], Camel and Cactus Test [19]
próby eksperymentalne

Pamiêæ epizodyczna

testy uczenia siê listy s³ów Reya [20], Kalifornijski [20] i Hopkinsa [20]
Skala pamiêci Wechslera [20]
Test figury z³o¿onej Reya  kopia odroczona [21]
Test diagnozowanie uszkodzeñ mózgu [22]
Powtarzanie cyfr z WAIS-R [17]
Test ³¹czenia punktów [23]
Skala pamiêci Wechslera  pamiêæ wzrokowo-ruchowa [20]
Test figury z³o¿onej Reya [21]
Klocki z WAIS-R [17]
Visual Object and Space Perception Battery [20]
Gnozja wzrokowa próby eksperymentalne, ocena b³êdów percepcyjnych
w próbach nazywania, próby Poppelreutera
Testy matryc Ravena [20]
Bostoñski test nazywania [24], Bostoñski test do badania afazji [25],
Zestaw prób do badania osób z uszkodzeniami mózgu [26], Test ¿etonów [20]

Pamiêæ operacyjna

Funkcje wzrokowo-przestrzenne

Rozwi¹zywanie problemów niewerbalnych
Funkcje jêzykowe

zosta³y dotychczas zaadaptowane do warunków polskich.
Ocena wiedzy semantycznej z minimalnym zaanga¿owaniem funkcji jêzykowych mo¿e obejmowaæ np. klasyfikacjê obrazków, dobór realistycznych kolorów do obrazków
wykonanych w skali szaroci przedstawiaj¹cych obiekty dla
których kolor jest cech¹ dystynktywn¹ (np. dobór koloru
¿ó³tego do szarego rysunku banana), dobór charakterystycznych dwiêków do obrazków, dobór narzêdzia odpowiedniego do wykonania okrelonej czynnoci [por. 10, 27].
Ponadto, ocenê wiedzy semantycznej warto zestawiæ z wynikami oceny prób badaj¹cych funkcje wzrokowo-przestrzenne oraz gnozjê wzrokow¹. Szczególnie u¿yteczne s¹
tutaj rysunki na polecenie s³owne oraz na podstawie wzoru.
Dysocjacja miêdzy b³êdnym rysunkiem na polecenie s³owne a prawid³owym rysunkiem przerysowanym na podstawie
wzoru jest charakterystyczna dla SD, choæ mo¿e wystêpowaæ te¿ w innych postaciach FTD, np. w FTDP-17  ma
wtedy jednak inne uwarunkowania [28].
W ocenie pamiêci epizodycznej warto uwzglêdniæ zarówno pamiêæ s³own¹ jak przestrzenn¹, z wyodrêbnieniem
materia³u zorganizowanego semantycznie i niezorganizowanego. W AD deficyt pamiêci epizodycznej jest modalnie
niespecyficzny, w PPA pamiêæ przestrzenna jest istotnie
lepsza od s³ownej, za w SD mo¿na oczekiwaæ braku ró¿nic w zakresie materia³u zorganizowanego i niezorganizowanego. Takie samo zjawisko bêdzie obserwowalne na
póniejszych etapach AD, za w PPA bêdzie dotyczy³o materia³u s³ownego. Zaanga¿owanie kompetencji semantycznej w wykonywanie zadania maj¹cego badaæ pamiêæ epizodyczn¹ powodujê pora¿kê w SD [8].
Ocena pamiêci operacyjnej powinna w jak najmniejszym stopniu anga¿owaæ funkcje jêzykowe, dlatego te¿
wskazane jest zastosowanie np. testu pamiêci wzrokoworuchowej ze Skali Pamiêci Wechslera [20].
Kluczowym elementem diagnozy funkcji jêzykowych
jest ocena g³êbokoci anomii i dominuj¹cego typu b³ê-

dów w nazywaniu [11]. W SD nie wystêpuj¹ parafazje fonemiczne, dominuj¹ natomiast parafazje semantyczne, b³êdy
percepcyjne w próbach nazywania konfrontacyjnego oraz
d³ugie, aczkolwiek ubogie w treæ, omówienia. Charakterystyczne dla SD w zestawieniu z PPA s¹ zaburzenia rozumienia pojedynczych s³ów, przy lepszym rozumieniu z³o¿onych poleceñ, zachowane powtarzanie oraz wzglêdnie
dobrze zachowanie czytanie i pismo.
Ponadto we wczesnych stadiach SD charakterystyczna
jest nietypowa asymetria wykonania prób fluencji s³ownej
 obni¿enie fluencji semantycznej wzglêdem fonologicznej.
W PPA i AD obni¿eniu ulega zarówno fluencja fonologiczna, jak i semantyczna, przy tym ta pierwsza w wiêkszym
stopniu.
Za rozpoznaniem SD przemawia stwierdzenie agnozji
asocjacyjnej oraz prozopagnozji, nieobserwowanych w PPA.
Porównanie metod przesiewowej oceny funkcji poznawczych  Mini Mental State Examination (MMSE) [29],
Dementia Rating Scale (DRS) [30], Krótkiego Testu Oceny
Stanu Psychicznego (KTSP) [31] i Addenbrooke Cognitive
Examination-Revised (ACE-R) [32] pod wzglêdem uwzglêdnienia w nich funkcji zaburzonych w SD, wskazuje, i¿ najbardziej czu³e na wykrywanie zaburzeñ charakterystycznych
dla otêpienia semantycznego mog¹ byæ ACE-R (fluencja
s³owna, funkcje jêzykowe, pamiêæ semantyczna) oraz DRS
(mylenie pojêciowe). Pozosta³e metody oraz podskale
o charakterze przesiewowym mog¹ nie ujawniaæ odchyleñ
od normy. W pimiennictwie brak jest systematycznej oceny czu³oci wymienionych testów w wykrywaniu otêpienia
semantycznego, ale metaanaliza porównuj¹ca AD i FTD wykaza³a czu³oæ wskaników pamiêci oraz orientacji z ACE-R
w globalnym ró¿nicowaniu tych dwóch typów otêpienia [33].
Metanaliza ta sugeruje ostro¿noæ w diagnozie ró¿nicowej
FTD i AD na podstawie ilociowych wyników poszczególnych testów neuropsychologicznych, podkrelaj¹c znaczenie
obserwacji i oceny jakociowej w diagnozie ró¿nicowej.

Otêpienie semantyczne  znaczenie wywiadu oraz oceny neuropsychologicznej w diagnostyce ró¿nicowej

PODSUMOWANIE
Ocena neuropsychologiczna jest niezbêdnym elementem
diagnozy ró¿nicowej SD. Wymaga ona zastosowania zarówno standardowych metod oceny funkcji poznawczych jak
równie¿ prób eksperymentalnych. W przypadku pacjentów
z wieloletnim wywiadem w kierunku SD niezbêdna mo¿e
byæ ocena dynamiczna, gdy¿ w przebiegu choroby zaburzenia funkcji poznawczych ulegaj¹ uogólnieniu. Jednak ju¿
wywiad i obserwacja w kierunku SD dokonane przez neurologa b¹d psychiatrê mog¹ wstêpnie ukierunkowaæ proces
diagnostyczny tak, aby postawiæ rozpoznanie SD po zebraniu danych neuroobrazowych i neuropsychologicznych.
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