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STRESZCZENIE
Cel. Przegl¹d pimiennictwa dotycz¹cego klinicznego rozpoznawania otêpienia z cia³ami Lewyego (dementia with Lewy bodies  DLB).
Pogl¹dy. DLB uwa¿ane jest za drug¹ co do czêstoci po otêpieniu typu Alzheimera, postaæ otêpienia pierwotnie zwyrodnieniowego.
W diagnostyce klinicznej DLB podkrela siê szczególny charakter profilu neuropsychologicznego otêpienia w pocz¹tkowym okresie
choroby, z przewag¹ zaburzeñ wzrokowo-przestrzennych i uwagi nad os³abieniem pamiêci. Z objawów osiowych DLB szczególna rola
przypisywana jest fluktuacji procesów poznawczych, stanu wiadomoci. Dla jego identyfikacji opracowano specjalne skale. Wiêksza
rola w klinicznym rozpoznawaniu DLB przypisywana jest obecnie objawom sugeruj¹cym rozpoznanie  nadwra¿liwoci na neuroleptyki,
zaburzeniom fazy REM snu i obni¿eniu pr¹¿kowiowego transportu dopaminy w badaniach czynnociowego neuroobrazowania. Zwraca
siê te¿ uwagê na znaczenie potylicznej hipoperfuzji/hipometabolizmu w badaniach SPECT/PET dla rozpoznania DLB. Potrzeba rozpoznawania DLB uzasadniona jest przede wszystkim wzglêdami leczniczymi  wiêkszym ryzykiem zwi¹zanym ze stosowaniem leków
neuroleptycznych, a jednoczenie wiêksz¹ podatnoci¹ na leczenie inhibitorami cholinesteraz.
Wnioski. Obraz kliniczny DLB nie ma cech swoistych. Podobne objawy wystêpuj¹ w chorobie Alzheimera, chorobie Parkinsona z otêpieniem, otêpieniu naczyniopochodnym i innych chorobach mózgu. W ka¿dym z tych zaburzeñ wymagana jest szczególna ostro¿noæ w stosowaniu leków, zw³aszcza neuroleptycznych. Obecnie wiêc rozpoznawanie kliniczne DLB ma bardziej charakter teoretyczny ni¿ praktyczny.
SUMMARY
Objectives. To review the literature on the clinical diagnostication of dementia with Lewy bodies (DLB).
Review. DLB is regarded as the second most frequent type of primary degenerative dementia, next to Alzheimers disease (AD). In the
clinical diagnostics of DLB particular attention is given to the specific neuropsychological profile of dementia, with a predomination
of visuospatial and attention disorders over memory impairment in the early stage of the disease. As regards axial symptoms of DLB, considerable importance is ascribed to the fluctuation of cognitive processes and of the state of consciousness. Special scales for the evaluation
of the latter have been developed. At present a major diagnostic significance is attributed to symptoms suggesting hypersensitivity to neuroleptics,
REM sleep disorders, and a decreased nigrostriatal transport of dopamine in functional neuroimaging. The presence of occipital hypoperfusion
/ hypometabolism in SPECT/PET investigations is also regarded as important for diagnosing DLB. This condition should be diagnosed,
above all, for therapeutic reasons  in DLB there is an increased risk associated with the administration of neuroleptics. At the same
time, DLB patients are respond better to the treatment with cholinesterase inhibitors.
Conclusion. The clinical picture of DLB has no unique features. Similar symptoms are seen in Alzheimers disease, Parkinsons disease with
dementia, vascular dementia, and in other cerebral diseases. In each of these disorders a special caution is required concerning drug administration, in particular neuroleptics. Therefore, the clinical diagnostication of DLB is at present of theoretical rather than practical character.
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Choroba cia³ Lewyego (Lewy bodies disease  LBD)
jest postêpuj¹c¹ pierwotnie zwyrodnieniow¹ chorob¹ mózgu
prowadz¹c¹ do otêpienia (dementia with Lewy bodies  DLB)
[1]. DLB uwa¿ane jest za drug¹ co do czêstoci, po otêpieniu w chorobie Alzheimera (Alzheimers disease  AD),
postaæ otêpienia pierwotnie zwyrodnieniowego [2, 3, 4, 5].
Wskazuje siê, ¿e rozpoznawane jest zbyt rzadko, praktycznie tylko w wysoce wyspecjalizowanych orodkach [6, 7, 8].
Potrzeba wczesnego rozpoznawania DLB uzasadniona jest
wzglêdami rokowniczymi, leczniczymi. U po³owy chorych
z DLB ma wystêpowaæ znaczna nadwra¿liwoæ na leki
neuroleptyczne. Stosowanie ich wi¹¿e siê z 23 krotnym
wzrostem miertelnoci u chorych z DLB. Dotyczy to równie¿ nowych, atypowych leków [5, 6, 9, 10, 11, 12]. St¹d

pogl¹d, ¿e zanim rozpoznana zostanie AD lub inna postaæ
otêpienia, nale¿y wykluczyæ DLB [6]. Jego przy¿yciowe
rozpoznanie uwa¿ane jest za trudne [10, 13, 14]. Na wczesnym etapie rozwoju DLB, przy dominacji omamów, zw³aszcza skojarzonych z urojeniami, mo¿e byæ potraktowane
jako zaburzenie psychotyczne [12, 15]. Brak te¿ jednoznacznego okrelenia pozycji nozologicznej DLB. Wiele
cech zbli¿a je do kontinuum AD i choroby Parkinsona [16,
17, 18, 19, 20]. Zdarza siê te¿, ¿e klinicznie DLB rozpoznawane jest jako otêpienie naczyniopochodne (vascular dementia  VaD) [21, 22]. O pomy³kê tu ³atwo, bior¹c pod
uwagê, ¿e w skali niedokrwiennej Hachinskiego fluktuacyjny przebieg choroby otrzymuje 2 punkty, co stanowi
1/4 minimum niezbêdnego do wskazania rozpoznania VaD
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[21], a jest to tak¿e wczesny objaw DLB. Szczególne podobieñstwo ³¹czy DLB i chorobê Parkinsona z otêpieniem
(Parkinsons disease with dementia  PDD). Maj¹ one wiele
wspólnych cech neuropatologicznych [10]. Na poziomie
klinicznym podobieñstwo miêdzy nimi obejmuje objawy
pozapiramidowe, psychotyczne, oraz profil deficytów poznawczych, zw³aszcza zaburzeñ uwagi [1, 10]. Równie¿
miêdzy DLB i AD wystêpuje podobieñstwo obrazu neuropatologicznego. W kohorcie pochodz¹cej z lat 19831999 tylko dwa przypadki otêpienia mia³y korowe cia³a Lewyego
bez towarzysz¹cych zmian alzheimerowskich [17]. Postacie
otêpienia o niejednorodnym pod³o¿u patologicznym wydaj¹
siê czêstsze ni¿ postacie czyste. Przypadki takie przy podejciu liberalnym uwa¿ane s¹ za DLB. Bywaj¹ te¿ nazywane wariantem choroby Alzheimera z cia³ami Lewyego
[13, 16, 17, 23]. Z wystêpowaniem wiêcej ni¿ jednego rodzaju zmian patologicznych wi¹¿e siê istnienie mieszanych
postaci otêpienia z kombinacj¹ ró¿nych cech klinicznych
[13, 14]. Proste, przesiewowe metody u³atwiaj¹ce identyfikacjê przypadków DLB s¹ wiêc po¿¹dane, tak¿e dla oceny
jego rzeczywistego rozpowszechnienia. Pamiêtaæ trzeba,
¿e mo¿liwoæ ró¿nicowania klinicznego istnieje tylko na
wczesnym etapie otêpienia. W miarê postêpowania deficytów poznawczych ró¿nice miêdzy jego postaciami zacieraj¹ siê [15, 24, 25, 26].
EPIDEMIOLOGIA DLB
W oparciu o badania neuropatologiczne ustalono, ¿e
DLB stanowi 25% (Wielka Brytania) do 36% (USA) przypadków otêpienia pierwotnie zwyrodnieniowego [6]. Podawane s¹ wskaniki bardziej zró¿nicowane, 734% [4, 5, 8].
Zwykle mieszcz¹ siê w granicach 1028% [3, 7, 10, 12, 20,
21, 27]. Wskazuje siê te¿, ¿e DLB wystêpuje znacznie rzadziej od AD, 70%, a nie czêciej od VaD, po 1015% [21].
Trudnoci w ocenie rzeczywistego wystêpowania DLB
mog¹ wynikaæ z faktu lokalizowania go miêdzy AD i PDD,
chocia¿ traktowane jest jako odrêbne schorzenie [20, 27, 28].
Korowe cia³a Lewyego wystêpuj¹ w wiêkszoci przypadków rodzinnej AD [29], a 20% chorych z klinicznym rozpoznaniem AD to przypadki DLB [7]. Rzadziej zamiast DLB
rozpoznawane jest VaD. Jednak w ok. 30% przypadków
DLB, w badaniu neuropatologicznym, stwierdzono patologiê naczyniow¹, uszkodzenia niedokrwienne [22, 29]. W sumie wskazuje siê na nadmierne rozpoznawanie AD, a zbyt
rzadkie DLB [6, 13]. Trudno oceniæ, czy istnieje zwi¹zek
miêdzy p³ci¹ i DLB. W czêci badanych grup przewa¿ali
mê¿czyni  73% [30], 65% [31], w innych kobiety  62,5%
[13], 61% [32], 56% [10], 54% [33], 52% [16, 19], by³y
te¿ proporcje równe [34]. W pewnych badaniach pacjenci
z DLB byli znacz¹co m³odsi od chorych z AD [31, 35].
OBRAZ KLINICZNY DLB
Kryteria diagnostyczne prawdopodobnego i mo¿liwego
DLB udoskonalone w ostatnich latach (McKeith i wsp. 2005)
zosta³y przedstawione w niedawnych polskich publikacjach
[4, 12]. Poza postêpuj¹cym otêpieniem wymieniane s¹
trzy objawy osiowe  parkinsonizm, z³o¿one omamy wzrokowe i fluktuacje zaburzeñ funkcji poznawczych. Obecnoæ
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dwóch, oprócz otêpienia, pozwala na rozpoznanie kliniczne
prawdopodobnego DLB, a jeden wskazuje na mo¿liwe
DLB. Objawami sugeruj¹cymi DLB s¹ zaburzenia ruchowe
w fazie REM snu (REM sleep behavior disorder  RBD),
silna nadwra¿liwoæ na neuroleptyki i niski wychwyt dopaminy w zwojach podstawy mózgu widoczny w badaniach
komputerowej tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu
(SPECT) lub pozytronowej tomografii emisyjnej (PET).
Wymieniane s¹ te¿ objawy wspomagaj¹ce rozpoznanie DLB,
w tym omamy inne ni¿ wzrokowe, usystematyzowane urojenia, depresja, powtarzaj¹ce siê upadki i omdlenia, powa¿ne
zaburzenia autonomiczne, a w badaniach neuroobrazowych
wzglêdne zachowanie struktury rodkowego p³ata skroniowego, redukcja aktywnoci w okolicy potylicznej w badaniach SPECT/PET, zwolnienie czynnoci w badaniu elektroencefalograficznym (EEG) z falami ostrymi w odprowadzeniach skroniowych. Mniej prawdopodobnym rozpoznanie
DLB czyni obecnoæ choroby naczyniowej mózgu, obecnoæ choroby somatycznej lub innej choroby mózgu, która
mo¿e w czêci lub ca³kowicie odpowiadaæ za podobny obraz
kliniczny, pojawienie siê parkinsonizmu w ciê¿kiej fazie
otêpienia. ¯aden z wymienionych w kryteriach diagnostycznych objawów nie jest w³aciwy tylko dla DLB, tak
jak nie s¹ one swoiste dla innych postaci otêpienia [28].
Mo¿na tylko stwierdziæ, ¿e objawy takie wystêpuj¹ w DLB
czêciej ni¿ w innych postaciach otêpienia [4, 8, 11, 18,
27]. Z wysuwanych ostatnio na plan pierwszy objawów
RBD u 2/3 mê¿czyzn po 50 roku ¿ycia poprzedza o wiele
lat (229, rednio 13) rozwój DLB, choroby Parkinsona,
zaniku wielouk³adowego [36, 37]. Dwa lub wiêcej objawy
pozapiramidowe stwierdzono u 43% pacjentów z DLB
i 16% z AD w grupach równowa¿nych co do wieku, p³ci i
lat nauki [16]. Poza tym rozpiêtoæ wskaników wystêpowania w DLB objawów pozapiramidowych jest znaczna  25%
[11], 68% [27], 83,3% [38]. Omamy wzrokowe maj¹ wystêpowaæ u 3346% pacjentów z DLB i 1320% chorych z AD,
za omamy s³uchowe odpowiednio 20% i 14% [8]. Podawane s¹ wskaniki wystêpowania omamów wzrokowych
w DLB o znacznie wiêkszej rozpiêtoci, 2583% [34]. Przy
liczbie punktów w Krótkiej Skali Oceny Stanu Psychicznego (MMSE) wy¿szej od 20 omamy wzrokowe stwierdzano
u 60% [14], a nawet 93% [34] pacjentów z DLB i 5% chorych z AD [13, 34]. Przy takiej samej punktacji w MMSE
omamy s³uchowe wystêpowa³y u wszystkich pacjentów
z DLB i ¿adnego z AD. Ferman i wsp. [30] stwierdzili wystêpowanie omamów wzrokowych u 62% chorych z DLB,
ale tylko u 1% chorych by³y objawem pojedynczym, u 14%
wystêpowa³y ³¹cznie z objawami parkinsonizmu, u 10%
razem z RBD, a u 37% ³¹cznie z parkinsonizmem i RBD.
Objawy pozapiramidowe wystêpowa³y u 89% chorych,
u 13% jako objaw pojedynczy, u 25% skojarzony z RBD,
a u 14% z omamami wzrokowymi. RBD stwierdzili u 72%
chorych. W ¿adnym przypadku nie by³y objawem pojedynczym. Ballard i wsp. [34] porównali czêstoæ wystêpowania
objawów psychotycznych w DLB i AD rozpoznanych klinicznie i potwierdzonych neuropatologicznie. Odpowiednio
omamy wzrokowe rozpoznano w 72% i 16% przypadków
klinicznych oraz 65% i 25% w grupach potwierdzonych
neuropatologicznie, omamy s³uchowe w 38% i 5% oraz
35% i 10% przypadków, urojenia w 50% i 30% oraz 60%
i 30% przypadków, b³êdne identyfikacje urojeniowe u 50%

317

Otêpienie z cia³ami Lewyego  rozpoznawanie kliniczne

i 20% oraz 38% i 5% chorych, du¿¹ depresjê u 19% i 8%
oraz 32,5% i 12,5% chorych, lêk w 41% i 33% oraz 38%
i 25% przypadków. Wa¿niejsze od ró¿nic w czêstoci wystêpowania jest, i¿ wiele badañ wskazuje, ¿e u pacjentów z AD
wyst¹pienie tych objawów wi¹¿e siê z ciê¿szymi deficytami
poznawczymi [18]. Kryteria diagnostyczne DLB wskazuj¹,
¿e zaburzenia pamiêci nie musz¹ pojawiaæ siê we wczesnym okresie choroby, a szczególnie widoczne mog¹ byæ deficyty uwagi, funkcji czo³owo-podkorowych i wzrokowoprzestrzennych [McKeith i wsp. 2005, wg 4, 12]. Wartoæ
diagnostyczn¹ objawów klinicznych DLB nale¿y wiêc rozpatrywaæ w odniesieniu do profilu neuropsychologicznego
[10]. Ma to, jak wspomniano, znaczenie na poziomie ³agodnego i umiarkowanego otêpienia, nawet wczeniej, gdy deficyty poznawcze nie osi¹gaj¹ jeszcze poziomu otêpienia.
W porównaniu z AD w DLB szczególnie zaznaczaj¹ siê zaburzenia uwagi [21], a zaburzenia wzrokowo-przestrzenne,
wzrokowo-konstrukcyjne, wzrokowo-percepcyjne s¹ nieproporcjonalnie ciê¿kie [38]. Deficyty funkcji wzrokowo-przestrzennych uchwytne s¹ w tecie rysowania zegara, kopiowania figur, tecie klocków [39]. W DLB, w porównaniu
z AD, g³êbsze s¹ zaburzenia funkcji wykonawczych, polegaj¹ce na ca³kowitym zaniechaniu lub dziwacznym wykonaniu zadañ [40]. Tym zaburzeniom towarzyszy wzglêdnie
dobre zachowanie pamiêci, zw³aszcza semantycznej, rozumienia mowy, praksji [41]. Ró¿nice w zaburzeniach pamiêci
semantycznej w DLB i AD bardziej szczegó³owo przedstawili Magierski i wsp. [15]. Pojawienie siê objawów psychotycznych, omamów, urojeñ, depresji, b³êdnych identyfikacji,
objawów pozapiramidowych na tle takiego obrazu neuropsychologicznego, a wiêc na wczesnym etapie otêpienia lub
zanim rozwinie siê ono w pe³ni, sugeruje rozpoznanie DLB
[34]. Sporód osiowych objawów klinicznych DLB uwagê
przyci¹gaj¹ fluktuacje funkcji poznawczych, zw³aszcza
uwagi i poziomu czuwania [4]. Mimo zaliczenia zmiennoci
poziomu funkcjonowania poznawczego (tak¿e wykonawczego) do objawów osiowych DLB, brak zgody co nale¿y
uznaæ za wystarczaj¹ce dla stworzenia desygnatu tego zjawiska. Rozpoznanie obecnoci fluktuacji przez mniej dowiadczonego klinicystê jest trudne. S¹dzi siê jednak, ¿e ocena
obecnoci i ciê¿koci fluktuacji pomóc mo¿e w ró¿nicowaniu DLB z AD i VaD [21]. Porównuj¹c obraz kliniczny
DLB i PDD mo¿na stwierdziæ znaczne podobieñstwa. Obejmuj¹ one wystêpuj¹ce w obu stanach objawy psychotyczne
i pozapiramidowe, oraz deficyty poznawcze, takie jak wyrane zaburzenia uwagi [1, 10, 19, 24, 38]. Nadal wiêc wa¿n¹ cech¹ ró¿nicuj¹c¹ PDD od DLB by³aby, kwestionowana
obecnie, zasada jednego roku, czyli pojawienie siê objawów otêpienia nie póniej ni¿ w rok od ujawnienia siê parkinsonizmu w DLB [4]. Ró¿nicowanie miêdzy DLB i PDD
mo¿e byæ wiêc trudniejsze ni¿ DLB i AD. W ocenie klinicznej na PDD wskazywaæ mo¿e brak omamów wzrokowych
i/lub fluktuacji procesów poznawczych we wczesnym okresie choroby [1]. Poprawione kryteria diagnostyczne DLB
[McKeith i wsp. 2005, wg 4] wskazuj¹ na istotniejsze znaczenie w rozpoznawaniu tej choroby: wystêpowania RBD,
silnej nadwra¿liwoci na neuroleptyki, niskiego wychwytu
dopaminy w zwojach podstawy mózgu. Jednak RBD nie s¹
dla DLB swoiste. Traktowanie nadwra¿liwoci na lek jako
testu wzmacniaj¹cego wartoæ rozpoznania klinicznego wydaje siê w¹tpliwe [42]. Badania neuroobrazowe struktural-

ne w diagnostyce DLB uwa¿ane s¹ za zawodne, ma³o czu³e
[Knopman i wsp., wg 8]. Neuroobrazowanie czynnociowe
odegraæ mo¿e wiêksz¹ rolê, ale wskazania do niego wyp³ywaæ winny z sugestii klinicznych. Jednak nawet przy pos³ugiwaniu siê odpowiednimi kryteriami diagnostycznymi
zgodnoæ rozpoznawania DLB, w tym samym przypadku,
przez kilku badaczy bywa³a niska  0,37 [13]. St¹d podkrelenie potrzeby mo¿liwie wczesnej identyfikacji tych objawów, cech profilu neuropsychologicznego DLB, które najwyraniej odró¿niaj¹ je od innych postaci otêpienia i mog¹
byæ rozpoznawane w sposób mo¿liwie prosty. Przede wszystkim dotyczy to zaburzeñ wzrokowo-przestrzennych, konstrukcyjnych. S³uszne tak¿e wydaj¹ siê sugestie by skupiæ
siê na klasyfikacji i standaryzacji najtrudniej rozpoznawalnego z objawów osiowych DLB, jakim s¹ fluktuacje funkcjonowania poznawczego [3, 5].
ZMIENNE NASILENIE ZABURZEÑ
FUNKCJI POZNAWCZYCH
Opisy przypadków, obserwacje kliniczne, sugeruj¹, ¿e
zmiany nasilenia zaburzeñ funkcji poznawczych (fluktuacje) [12], s¹ czêste w g³ównych postaciach otêpienia, w AD,
VaD, tak¿e w chorobie Creutzfeldta-Jakoba [21, 30, 43, 44].
Pewna zmiennoæ funkcjonowania poznawczego, wykonawczego, czujnoci uwagi wystêpuje tak¿e u ludzi zdrowych
[30]. W DLB fluktuacje maj¹ byæ czêstszym i bardziej swoistym objawem klinicznym ni¿ omamy wzrokowe i parkinsonizm [22, 35]. Opisy fluktuacji u pacjentów z DLB s¹
stosunkowo szczegó³owe. Obejmuj¹ zaburzenia wzbudzenia, uwagi, z epizodami hipersomnii, zaburzeniami wiadomoci, nieruchomym wpatrywaniem siê w przestrzeñ
(szklanym spojrzeniem [30], zapatrywaniem siê w przestrzeñ [12]), lub wy³¹czaniem siê (twarz bez wyrazu,
maskowata) [8]. Fluktuacje okrelane s¹ te¿ jako epizody
behawioralnego spl¹tania, dezorientacji, nieuwagi, inkoherencji mowy, na zmianê z okresami przejanienia, zdolnoci
do wykonywania zadañ, poprawnego kontaktu [4, 8, 11, 12,
13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30]. Przypominaj¹ one
zaburzenia wiadomoci, bardziej przymglenie proste ni¿
majaczenie, bez uchwytnego czynnika wyzwalaj¹cego [24,
25, 30]. Zgodnoæ oceny przez klinicystów ich braku lub
obecnoci w konkretnych przypadkach bywa niska. St¹d
podkrelanie potrzeby zidentyfikowania tych aspektów
fluktuacji, które szczególnie wi¹¿¹ siê z DLB, a odpowiednie informacje mog¹ byæ uzyskane od opiekuna pacjenta
[30]. W badaniach nad ich czêstotliwoci¹, charakterystyk¹
kliniczn¹, poza metodami oceny klinicznej stosowane s¹
komputerowe badania uwagi [15, 21], ocena zmiennoci
zapisu EEG [21]. Stwierdzono, ¿e u pacjentów z DLB fluktuacje by³y czêstsze ni¿ u chorych z AD i VaD ocenianych
takimi samymi metodami [21]. W miarê pog³êbiania siê otêpienia niezale¿nie od jego postaci fluktuacje zanikaj¹ [4, 15].
SKALE OCENY FLUKTUACJI
Dwie skale maj¹ce u³atwiæ rozpoznawanie i ocenê ciê¿koci tej cechy DLB przedstawili Walker i wsp. [33]. S¹ to
Kliniczna Ocena Fluktuacji (The Clinician Assessment of
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Fluctuation  CAF) i Skala Oceny Jednodniowej Fluktuacji
(One Day Fluctuation Assessment Scale  ODFAS). Obie
skale zawieraj¹ pytania zadawane opiekunowi pacjenta.
CAF stanowi¹ dwa pytania odnosz¹ce siê do zmian w poziomie wiadomoci, czuwania, koncentracji uwagi, kontaktu z otoczeniem w miesi¹cu poprzedzaj¹cym badanie.
Skalê tê mog¹ stosowaæ tylko dowiadczeni klinicyci.
ODFAS przeciwnie, mo¿e byæ stosowana przez ró¿nych
pracowników medycznych. Jest to siedem pytañ odnosz¹cych siê do stanu pacjenta w dniu poprzedzaj¹cym ocenê.
Dotycz¹ one wystêpowania lub nie, upadków, sennoci,
dezorganizacji mylenia, zmian w poziomie wiadomoci,
uwagi, kontaktu, zmian w poziomie funkcjonowania. Tylko
drugie pytanie w ODFAS dotycz¹ce zmian w poziomie
funkcjonowania pacjenta, ma charakter otwarty. Mo¿liwe
jest podanie przyk³adów jego lepszego i gorszego funkcjonowania. Przyk³ady takie przytoczyli Bradshaw i wsp. [35].
Przedstawiono je w aneksie. Obie skale wykaza³y w rozpoznawaniu fluktuacji u pacjentów z DLB czu³oæ i swoistoæ
przekraczaj¹ce 80%. Pos³uguj¹c siê nimi autorzy [33]
stwierdzili, ¿e znacz¹ce fluktuacje wystêpowa³y u 81% pacjentów z DLB, 18% z VaD i 8% z AD. Ferman i wsp. [30]
stworzyli Skalê Fluktuacji Mayo (Mayo Fluctuations Scale)
obejmuj¹c¹ 19 pytañ zadawanych opiekunowi, odnosz¹cych
siê do zachowania pacjenta w ostatnim miesi¹cu i maj¹cych
u³atwiæ ró¿nicowanie DLB i AD. Okaza³o siê, ¿e tylko cztery z tych pytañ maj¹ wartoæ ró¿nicuj¹c¹. Odnosz¹ siê one
do zaburzeñ wzbudzenia (uwagi) i dezorganizacji mowy.
Utworzono z nich Fluctuations Composite Scale  FCS
(Czteropunktow¹ Skalê Fluktuacji). Przedstawia j¹ tabl. 1.
Tablica 1. Czteropunktowa Skala Fluktuacji (Fluctuations Composite Scale  FCS; Ferman i wsp. [30])*
1. Jak czêsto w ci¹gu dnia pacjent jest senny, mimo wystarczaj¹cego snu poprzedniej nocy?
a) Przez ca³y dzieñ lub kilka razy w ci¹gu dnia.
b) Raz dziennie lub rzadziej.
2. Ile czasu pacjent przesypia w ci¹gu dnia, przed godzin¹ 1900?
a) Dwie godziny lub wiêcej.
b) Mniej ni¿ dwie godziny.
3. Czy pacjent przez d³u¿sze okresy czasu wpatruje siê nieruchomo w przestrzeñ?
4. Czy zdarzaj¹ siê epizody dezorganizacji, niejasnoci lub braku
logiki w wypowiedziach pacjenta?
Odpowiedzi dla punktów 1 i 2: potwierdzaj¹ce wybran¹ mo¿liwoæ, dla punktów 3 i 4: tak; nie; nie wiem.
Charakterystyczne dla fluktuacji w przypadku pytañ pierwszego i
drugiego s¹ odpowiedzi potwierdzaj¹ce mo¿liwoæ a. Objaw
ujêty w pytaniu trzecim nazywany bywa tak¿e szklanym spojrzeniem [30], zapatrywaniem siê w przestrzeñ [12].
* Za zgod¹ Tanis J. Ferman, PhD; Mayo Clinic, USA.

Autorzy stwierdzili, ¿e 34 objawy ujête w FCS wystêpuj¹ u 63% pacjentów z DLB, 12% z AD i 0,5% ludzi zdrowych w wieku podesz³ym. Twierdz¹ca odpowied na co
najmniej trzy pytania daje wg autorów 83% pewnoæ kliniczn¹ rozpoznania DLB wobec alternatywnej diagnozy
AD. Mniej ni¿ trzy twierdz¹ce odpowiedzi wi¹¿¹ siê z 70%
prawdopodobieñstwem wykluczenia rozpoznania DLB na
korzyæ AD. Ferman i wsp. wskazuj¹, ¿e poza procesem
neurozwyrodnieniowym i zwi¹zanymi z nim zmianami
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neuropatologicznymi i neurochemicznymi istnieje szereg
innych zewnêtrznych czynników, wp³ywaj¹cych na zmiany
zdolnoci chorego z otêpieniem do wykonywania ró¿nych zadañ w ci¹gu tego samego dnia lub z dnia na dzieñ.
Nale¿¹ do nich:
 obci¹¿enie sytuacyjne  np. ha³as, obcoæ otoczenia,
nacisk wywierany na pacjenta, by wykona³ zadanie,
stopieñ z³o¿onoci zadania,
 cechy opiekuna  wymagania, jakie stawia pacjentowi, cierpliwoæ,
 cechy pacjenta  aktualny nastrój, wspó³wystêpuj¹ce
choroby, ból, zmêczenie.
Powoduj¹ one, ¿e informacje uzyskiwane od opiekuna
mog¹ byæ niewystarczaj¹ce dla oceny fluktuacji funkcji poznawczych i wykonawczych. Mog¹ byæ jednak wystarczaj¹ce dla oceny innego wymiaru fluktuacji, mianowicie poziomu wzbudzenia. Wa¿ne jest znalezienie odpowiednich
pytañ, przedstawienie opiekunowi przyk³adów lepszego
i gorszego funkcjonowania. Wydaje siê, ¿e opisy odpowiedzi na pytanie 2 skali ODFAS (aneks [35]) mog¹ byæ do
tego przydatne. Wed³ug Ferman i wsp. wyj¹tkowoæ fluktuacji w DLB polega na tym, i¿ nie wi¹¿¹ siê one z ¿adnym
szczególnym uk³adem innych jego objawów  osiowych,
sugeruj¹cych i wspomagaj¹cych rozpoznanie. Wystêpowanie objawów ujêtych w FCS nie wi¹za³o siê z p³ci¹ pacjentów, ani stosowanymi u nich lekami. Ferman i wsp. stwierdzili te¿, ¿e im starsze s¹ osoby w wieku podesz³ym, tym
wiêksze jest prawdopodobieñstwo wystêpowania co najmniej jednej cechy fluktuacji, zw³aszcza przy ni¿szej punktacji w testach oceniaj¹cych funkcje poznawcze, mimo
braku otêpienia. U chorych z DLB i AD jest natomiast
odwrotnie. Ani w DLB ani w AD fluktuacje oceniane za
pomoc¹ FCS nie zale¿a³y od obecnoci parkinsonizmu, natomiast ciê¿koæ parkinsonizmu w DLB i PDD znacz¹co
korelowa³a z fluktuacj¹ uwagi w trakcie wykonywania zadañ badaj¹cych czas reakcji [30]. Bradshaw i wsp. [35]
wskazuj¹, ¿e fluktuacje w DLB s¹ jakociowo ró¿ne od
fluktuacji w AD. U chorych z AD s¹ one uwarunkowane
sytuacyjnie. Na przyk³ad dezorientacja nasila siê, gdy chory
co zgubi. W DLB takich sytuacyjnych powi¹zañ fluktuacji nie ma. Chorzy ci jakby samoistnie tracili zdolnoæ do
w³¹czania siê w znacz¹c¹ poznawcz¹ i fizyczn¹ aktywnoæ
(on jakby dryfuje, odp³ywa, nie reaguje, nie skupia siê, nie
odpowiada). Nie jest to powi¹zane ze stanem pamiêci chorego. U pacjentów z AD czêciej obserwowano zaburzenia
aktywnoci spowodowane niewydolnoci¹ pamiêci (zapomina, co chcia³ zrobiæ, zaczyna co innego, zadaje to samo
pytanie kilka razy w ci¹gu godziny) [35]. W DLB stosunkowo krótki jest czas utrzymywania siê zmian funkcjonowania, poznawczych. Maj¹ one spazmatyczny, konwulsyjny charakter, chory wiêkszoæ dnia jest w i poza, ma
krótkotrwa³e pogorszenia. Opisy dotycz¹ce pacjentów
z AD sugeruj¹ przeci¹gania siê fluktuacji w czasie  dni
dobre, dni z³e [35]. Bradshaw i wsp. [35] stwierdzili,
¿e pytania skupione na zaburzeniach poziomu czuwania
dawa³y podobne odpowiedzi u opiekunów pacjentów z DLB
i AD, z dok³adnoci¹ klasyfikacji poni¿ej 55%. Natomiast
Ferman i wsp. [30] s¹dz¹, ¿e pytania ukierunkowane na
zmiennoæ funkcji poznawczych i wykonawczych nie ró¿nicuj¹ DLB i AD, bowiem odpowiedzi opiekuna na takie
pytania ogranicza fakt, i¿ deficyty poznawcze s¹ zdefinio-
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wan¹ cech¹ otêpienia. Opiekun mo¿e mieæ wiêc trudnoci
w ocenie co jest deficytem normalnym, a co fluktuuj¹cym. Natomiast epizody zaburzonego wzbudzenia, zdezorganizowanej mowy wyranie ró¿ni¹ siê od poznawczych
objawów otêpienia i ³atwiej je zidentyfikowaæ. Poza tym
bie¿¹ce, inne ni¿ wynikaj¹ce ze zmian w mózgu czynniki,
zwi¹zane z obci¹¿eniami sytuacyjnymi, cechami pacjenta
i opiekuna wp³ywaj¹ na fluktuacje poznawcze i wykonawcze silniej ni¿ na fluktuacje wzbudzenia. Wspomnianych
skal nie mo¿na odnieæ do ró¿nicowania PDD i DLB z parkinsonizmem, gdy¿ profil zaburzeñ uwagi, jej fluktuacja,
s¹ w nich podobne. Co wa¿ne, pacjenci z chorob¹ Parkinsona nie dowiadczaj¹ fluktuacji uwagi [19]. Fluktuacje
mog¹ byæ ujawnione tak¿e przez ró¿nice w wykonywaniu
takich przesiewowych testów jak MMSE, test rysowania
zegara, a tak¿e testy oceniaj¹ce poziom codziennej aktywnoci [23, 25]. Stwierdzano, ¿e u pacjentów z DLB wyniki
w MMSE z dnia na dzieñ zmienia³y siê o 50% [Byrne
i wsp., wg 21]. Zasugerowano tak¿e, ¿e skoro typowy
pacjent z AD traci w MMSE ok. 3 punktów rocznie, to
zmienianie siê wyników w MMSE o 5 lub wiêcej punktów
w trzech badaniach w ci¹gu 6 miesiêcy mo¿e byæ uznane za
kryterium wystêpowania fluktuacji [23]. Tak¹ zmiennoæ
stwierdzono u 50% pacjentów z DLB, u pozosta³ych wystêpowa³y fluktuacje uwagi, zapamiêtywania listy s³ów [23,
35]. Przejawem fluktuacji nie jest w³aciwy chorym z otêpieniem zespó³ zachodz¹cego s³oñca, czyli pojawiaj¹ce
siê wieczorem zaburzenia wiadomoci, zachowania [23].
ZABURZENIA WZROKOWO-PRZESTRZENNE
Kopiowanie piêciok¹tów
Zwrócono uwagê na mo¿liwoæ wykorzystania we wczesnej diagnostyce DLB, tak¿e ró¿nicowej, zadañ zwi¹zanych
z rysowaniem i/lub kopiowaniem figur geometrycznych
[10], takich jak test rysowania zegara (TRZ), oraz kopiowanie piêciok¹tów, bêd¹ce jednym z zadañ MMSE. W badaniach Magierskiego i wsp. [15] rysunek piêciok¹tów
niepoprawnie kopiowa³o 15,4% pacjentów z AD i 61,5%
z DLB. Ala i wsp. [31] oceniali wykonanie tego zadania
w przypadkach AD i DLB, potwierdzonych póniej neuropatologicznie, wg kryteriów MMSE  mo¿liwe do zaakceptowania lub nie. Dla swoich badañ przyjêli tak¿e kryteria
rozszerzone oceny  obecnoæ dwóch przecinaj¹cych siê
figur, z których przynajmniej jedna ma piêæ k¹tów. Gdy pos³ugiwali siê oryginalnymi kryteriami oceny kopiowania
stwierdzili istotne ró¿nice miêdzy DLB i AD. Nieodpowiednie wykonanie tego zadania by³o w przypadku DLB
zwi¹zane z 88% czu³oci¹ i 59% swoistoci¹. Przy rozszerzonych kryteriach ró¿nice w kopiowaniu przez obie grupy
by³y nieistotne. W badaniu tym trzy czwarte pacjentów
z rozpoznaniem DLB i punktacj¹ w MMSE wy¿sz¹ od
25 wykona³o kopiowanie niew³aciwie. Wszyscy pacjenci
z AD maj¹cy tak¹ sam¹ punktacjê w MMSE wykonali kopiowanie poprawnie. Podsumowuj¹c uzyskane wyniki Ala
i wsp. uznali, ¿e u pacjentów z punktacj¹ w MMSE ≥ 13
niezdolnoæ do w³aciwego kopiowania piêciok¹tów sugeruje, i¿ bardziej prawdopodobne jest rozpoznanie DLB ni¿
AD. Podkrelili te¿ potrzebê bardzo cis³ej oceny kopiowania dla identyfikacji potencjalnych pacjentów z DLB.
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Cormack i wsp. [10] porównali kopiowanie piêciok¹tów
przez chorych z DLB, AD, PDD i chorob¹ Parkinsona bez
otêpienia. Oceniali je za pomoc¹ 6-punktowej skali oceny
[wg 45], w której 6 punktów odpowiada dok³adnemu skopiowaniu, a 1 punkt otrzymuj¹ kopie, w których narysowane
linie nie tworz¹ zamkniêtej figury, próby rysunku umieszczone s¹ wewn¹trz kopiowanej figury lub nie podjêto próby
kopiowania. Pacjenci z DLB kopiowali gorzej ni¿ chorzy
z AD i PDD, ale wszyscy chorzy z otêpieniem zadanie to
wykonali gorzej od osób z chorob¹ Parkinsona bez otêpienia. Ciê¿koæ zaburzeñ kopiowania w AD wi¹za³a siê z ogólnym poziomem funkcjonowania poznawczego. W DLB takiego zwi¹zku nie stwierdzono, kopiowanie wypada³o
gorzej ni¿ w AD mimo stosunkowo wysokiej punktacji
w MMSE. W PDD wzorzec zaburzeñ kopiowania by³ podobny do stwierdzonego w DLB ale, tak jak w AD, nie by³
oddzielony od ogólnego deficytu funkcjonowania poznawczego. W DLB wydaje siê istnieæ rozszczepienie miêdzy
umiejêtnociami konstrukcyjnymi a ogólnym poziomem
funkcjonowania poznawczego. Autorzy okrelili to jako
selektywne upoledzenie zdolnoci konstrukcyjnych ponad i poza zaburzeniami globalnymi. Badanie przeprowadzone przez Cormack i wsp. objê³o pacjentów, którzy
w MMSE otrzymali ponad 8 punktów. W sumie wykonanie
kopiowania piêciok¹tów mo¿e mieæ wartoæ ró¿nicuj¹c¹.
Pacjenci z AD d³u¿ej wykonuj¹ je poprawnie [7]. Nale¿y
jednak braæ pod uwagê potrzebê ró¿nicowania z otêpieniem
czo³owo-skroniowym (FTD). Zachowanie umiejêtnoci kopiowania rysunku piêciok¹tów przy ³¹cznej sumie punktów
w MMSE poni¿ej 20, mo¿e nasuwaæ podejrzenie tej postaci
otêpienia [46]. S¹ te¿ badania, które nie wykaza³y ró¿nicy
w wykonywaniu tego zadania miêdzy pacjentami z DLB
i AD. Jednak przeciêtna punktacja MMSE uzyskana przez
pacjentów w dwóch takich badaniach [wg 10, 31], by³a ni¿sza ni¿ u pacjentów, jakich badali Ala i wsp. [31]. W badaniu Ala i wsp. ¿adna z osób z DLB lub AD potwierdzonych
póniej anatomopatologicznie, z punktacj¹ w MMSE poni¿ej 13, nie wykona³a mo¿liwej do zaakceptowania kopii.
Zwraca jednak uwagê, ¿e Cormack i wsp. [10] za doln¹ granicê punktacji w MMSE przyjêli 8 punktów. Takie ró¿nice
utrudniaj¹ porównywanie wyników badañ. Tym niemniej
nawet przy za³o¿eniu, ¿e wykonanie pojedynczego zadania
nie ma dla rozpoznania decyduj¹cego znaczenia, to u pacjenta ze stosunkowo wysok¹ punktacj¹ w MMSE i wyranymi trudnociami w kopiowaniu przecinaj¹cych siê piêciok¹tów z wiêkszym prawdopodobieñstwem wystêpuje
DLB ni¿ AD [31]. Zadania polegaj¹ce na rysowaniu i kopiowaniu s¹ stosowane coraz szerzej w identyfikowaniu
deficytów poznawczych u ludzi w wieku podesz³ym jako
szybkie i ³atwe w u¿yciu metody, czu³e na zmiany zwyrodnieniowe na wczesnym etapie choroby [10, 47]. Jako narzêdzie przesiewowe za lepszy od kopiowania piêciok¹tów
uwa¿any jest test rysowania zegara (TRZ) [10].
Test rysowania zegara
Test ten jest prostym zadaniem neuropsychologicznym
badaj¹cym funkcje wykonawcze i wzrokowo-przestrzenne,
których deficyty pojawiaj¹ siê na wczesnym etapie DLB
[4, 48]. Stwierdzono znacz¹c¹ dodatni¹ korelacjê miêdzy
wynikami uzyskiwanymi w MMSE i wykonaniem TRZ
[49]. Gnanalingham i wsp. [48] porównali wykonanie tego
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testu przez pacjentów z prawdopodobnymi DLB i AD oraz
osoby zdrowe. Zadanie sk³ada³o siê z dwóch czêci. Pierwsza polega³a na narysowaniu zegara z oznaczeniem godzin
i wskazówkami ustawionymi na godzinie 10 minut po jedenastej. Nastêpnie badani kopiowali prawid³owo narysowan¹
tarczê zegara. Badane grupy by³y równowa¿ne co do p³ci
i wieku, przeciêtna punktacja w MMSE by³a identyczna dla
AD i DLB. Obie czêci testu, oceniane w skali od 1 do 10,
grupa kontrolna wykonywa³a znacz¹co lepiej ni¿ osoby
z otêpieniem. Osoby zdrowe i chorzy z AD lepiej wykonywali kopiowanie ni¿ rysowanie, pacjenci z DLB nie. Autorzy stwierdzili, ¿e TRZ jako test diagnostyczny dla DLB
przy wy¿szej punktacji dla wykonania rysunku ni¿ kopiowania mia³ wysok¹ swoistoæ  100%, wysok¹ dodatni¹
wartoæ predykcyjn¹  100%, ale nisk¹ czu³oæ  21%.
Autorzy uznali, ¿e gorsze kopiowanie ni¿ rysowanie w TRZ
jakociowo ró¿nicuje chorych z DLB od AD oraz, ¿e mimo
niskiej czu³oci, wysoka dodatnia wartoæ predykcyjna
oznacza, i¿ u pacjentów z wy¿sz¹ punktacj¹ w rysowaniu,
ni¿ kopiowaniu zegara prawdopodobnie wystêpuje DLB.
Swanwick i wsp. [50] zakwestionowali te wnioski. Zastosowali tak¹ sam¹ wersjê TRZ w grupie obejmuj¹cej ró¿ne postacie otêpienia, w tym VaD i FTD. W tym badaniu
chorzy z AD lepiej wykonywali kopiowanie ni¿ rysowanie
zegara. Autorzy uznali, ¿e wzorzec przewagi rysowania nad
kopiowaniem w TRZ nie jest swoisty dla DLB. Badanie
to objê³o tylko przypadki zdiagnozowane klinicznie i byæ
mo¿e czêæ przypadków z DLB uznano za AD [31]. W nowszych badaniach, polskich autorów, tak¿e stwierdzono niewielk¹ przydatnoæ TRZ w ró¿nicowaniu DLB i AD [15].
Jednak TRZ jest ³atwy w zastosowaniu i u¿yteczny w wykrywaniu ³agodnych deficytów funkcji poznawczych, w tym
pamiêci semantycznej, wykonawczych, orientacji wzrokowo-przestrzennej. Zmiany w jego wykonaniu pozwalaj¹ na
ledzenie postêpowania deficytów poznawczych na bardzo
wczesnym etapie AD i innych postaci otêpienia, byæ mo¿e
tak¿e na ich ró¿nicowanie [10, 49]. Poprawa wykonania
TRZ mo¿e tak¿e odzwierciedlaæ poprawê funkcjonowania
poznawczego pacjenta z rozpoznaniem otêpienia. Tak jak
w przypadku 2 opisanym przez Magierskiego i wsp. [51].
Z 11 podtestów MMSE trzy, mianowicie odejmowanie od
100 po 7, wykonanie trójstopniowego polecenia i kopiowanie piêciok¹tów s¹ predyktorami wykonania TRZ. Odejmowanie odzwierciedla numeryczny charakter tarczy zegara
i wi¹¿e siê z pamiêci¹ krótkotrwa³¹. Wykonanie trójstopniowego zadania wymaga zrozumienia instrukcji. Umiejêtnoci
konstrukcyjne niezbêdne s¹ do wykonania rysunku [49].
NEUROOBRAZOWANIE
Obrazowanie struktury i funkcji mózgu wykazuje subtelne, ilociowe raczej ró¿nice miêdzy DLB i AD. W DLB
zmiany w p³atach skroniowych i w hipokampie s¹ mniejsze
ni¿ w AD, wiêksze w korze potylicznej. Wyniki badañ obrazowych w diagnostyce DLB nale¿y oceniaæ ³¹cznie z danymi klinicznymi [4]. Jednak wyniki niektórych badañ z zastosowaniem czynnociowego neuroobrazowania zas³uguj¹
na uwagê. Stwierdzenie w DLB obni¿enia aktywnoci pr¹¿kowiowego transportu dopaminy, za pomoc¹ SPECT/PET,
zaliczane jest obecnie do wa¿nych jego objawów [4, 29].
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Lobotesis i wsp. [32] stosuj¹c SPECT stwierdzili, ¿e zarówno w DLB jak i AD wystêpowa³a znacz¹ca redukcja
lokalnego, mózgowego przep³ywu krwi (rCBF) w obszarach ciemieniowych i skroniowych. U pacjentów z AD mia³a
miejsce znacz¹ca redukcja przep³ywu krwi w okolicach
czo³owych i rodkowych p³atach skroniowych, a u chorych
z DLB w p³atach potylicznych, w porównaniu z grup¹
kontroln¹. Natomiast ró¿nice miêdzy DLB i AD dotyczy³y
tylko przep³ywu krwi w p³atach potylicznych. Autorzy ci
twierdzili, ¿e pomiar za pomoc¹ SPECT rCBF potylicznego i rodkowo-skroniowego poprawnie klasyfikowa³ 69%
badanych przez nich przypadków z 65% czu³oci¹ i 87%
swoistoci¹ dla DLB wobec AD. Podkrelili te¿, ¿e skroniowo-ciemieniowa hipoperfuzja oceniana za pomoc¹
SPECT stwierdzana jest w AD i DLB, ale potyliczny spadek rCBF jest znacz¹co czêstszy w DLB. Wskazali równie¿, ¿e nie ma to specyficznego diagnostycznego znaczenia w indywidualnych przypadkach. Jednak stwierdzenie
potylicznej hipoperfuzji powinno nasuwaæ podejrzenie
DLB, sk³oniæ do poszukiwania innych jego objawów. Te
spostrze¿enia wzmacniane s¹ przez stwierdzenie u chorych
z DLB za pomoc¹ PET hipometabolizmu potylicznego
istotniejszego ni¿ w AD [31, 38]. Byæ mo¿e badanie SPECT
mog³oby byæ pomocne w ró¿nicowaniu DLB i PDD.
W chorobie Parkinsona z i bez otêpienia nie obserwowano
istotnych ró¿nic w przep³ywie mózgowym krwi [52].
W rozpoznawaniu i ró¿nicowaniu DLB wartociowe mo¿e
byæ badanie EEG, jako narzêdzie oceny korowego wzbudzenia [21]. W DLB obserwowano zaburzenia fazy REM
snu, czego nie stwierdzono w AD [7]. Mo¿liwe jest tak¿e,
i¿ fluktuacje funkcjonowania poznawczego w DLB znajduj¹ swoje odbicie w zmiennoci zapisu EEG. Mo¿e to
pomóc w ró¿nicowaniu DLB z AD [21]. Stwierdzono, ¿e
pacjenci z DLB ujawniali wiêksz¹ fluktuacjê czêstotliwoci delta w 90-sekundowych okresach ni¿ chorzy z AD
i grupa kontrolna. U chorych z VaD nawet ujawniaj¹cych
kliniczne objawy fluktuacji taka zmiennoæ zapisu EEG nie
wystêpowa³a. U pacjentów z DLB stwierdzono znacz¹c¹
korelacjê klinicznych skal oceny fluktuacji CAF i ODFAS
z komputerow¹ neuropsychologiczn¹ ocen¹ fluktuacji,
zw³aszcza czasu reakcji i fluktuacj¹ rytmu w zapisie EEG
we wspomnianych 90-sekundowych przedzia³ach.
OMÓWIENIE
Przegl¹d pimiennictwa wskazuje, ¿e DLB jest postaci¹
otêpienia, o której mo¿na jedynie powiedzieæ, i¿ na dowolnym poziomie oceny, klinicznym, neuropsychologicznym,
neuroobrazowym, neuropatologicznym, jakie objawy, zmiany, wystêpuj¹ czêciej lub rzadziej ni¿ w innych rodzajach
otêpienia. Nie ma cech, objawów, daj¹cych w zwyk³ej praktyce klinicznej uzasadnienie dla rozpoznania prawdopodobnego DLB. Rozpoznawane rzadko, uwa¿ane jest za drug¹
co do czêstoci, po AD, postaæ otêpienia pierwotnie zwyrodnieniowego, a eksperci, równie¿ polscy, podkrelaj¹ potrzebê czêstszego rozpoznawania go w codziennej praktyce
[6, 7]. Istnieje jednak dysproporcja miêdzy tymi pogl¹dami
a iloci¹ miejsca powiêcanego DLB na przyk³ad w polskich podstawowych, podrêcznikowych opracowaniach
z ostatnich lat, dotycz¹cych otêpienia. Zajmuje ono w nich
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odpowiednio 1,2% [53], 4,1% [54], 4,8% [4], 12,4% [55]
tekstu. Dla klinicysty na co dzieñ zajmuj¹cego siê chorymi
z otêpieniem stwarza to swego rodzaju pu³apkê. Pozornie
bowiem rozpoznanie, na poziomie klinicznym, prawdopodobnego DLB, w oparciu o te oszczêdne informacje, nie
powinno byæ trudne. Jednak ¿aden z objawów osiowych lub
sugeruj¹cych rozpoznanie nie jest dla DLB swoisty.
Ukszta³towane, z³o¿one omamy wzrokowe wi¹¿¹ siê tak¿e
z innymi uszkodzeniami mózgu [56]. Objawy pozapiramidowe mog¹ pomóc w ró¿nicowaniu miêdzy DLB a AD i
FTD na wczesnych ich etapach, mniej znacz¹ w zaawansowanych przypadkach [13]. Praktycznie nie ró¿nicuj¹ te¿
DLB i PDD [4, 27]. Fluktuacje funkcjonowania poznawczego, wykonawczego to zjawisko nierzadkie w AD i VaD
[21]. Obecnoæ czynników naczyniowych ma zmniejszaæ
prawdopodobieñstwo rozpoznania DLB [4]. Jest to w¹tpliwe wobec czêstoci wystêpowania zmian naczyniowych u
chorych z DLB. Poza tym czynniki naczyniowe s¹ czêste
[57] i wp³ywaj¹ na obraz kliniczny w AD [58, 59]. Mog¹
te¿ byæ istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju otêpienia w
³agodnych zaburzeniach poznawczych [60]. Nie ma powodu, by negowaæ ich wp³yw na obraz kliniczny, rozwój deficytów poznawczych w DLB. Z objawów sugeruj¹cych rozpoznanie DLB nadwra¿liwoæ na neuroleptyki wydaje siê
kryterium w¹tpliwym, RBD wi¹¿e siê równie¿ z innymi
chorobami zwyrodnieniowymi mózgu. Byæ mo¿e najbardziej wartociowym objawem by³by stwierdzony w badaniach SPECT/PET spadek wychwytu dopaminy w zwojach
podstawy mózgu, zw³aszcza, ¿e SPECT jest umiarkowanie
kosztowne. Jednak nigrostriatalna dysfunkcja wystêpuje
równie¿ w chorobie Parkinsona i jest powi¹zana z potylicznym hipometabolizmem glukozy [38]. Ci¹gle doskonalone
kryteria diagnostyczne DLB osi¹gnê³y znaczn¹ czu³oæ i
swoistoæ [11]. Jednak sami autorzy tych kryteriów zdaj¹
siê pomniejszaæ ich wartoæ zalecaj¹c, by DLB podejrzewaæ w przypadkach zaburzeñ wiadomoci, zaburzeñ ruchowych, upadków, omdleñ [6], a ostatnio sugeruj¹c, by w
pewnych sytuacjach fenotypy kliniczne DLB i PDD traktowaæ jako DLB lub alfa-synukleinopatie [4]. Podobnie niespecyficzne s¹ uzasadnienia szczególnej potrzeby klinicznego rozpoznawania DLB. Wiêksze ryzyko zwi¹zane ze
stosowaniem leków neuroleptycznych dotyczy równie¿ pacjentów z innymi rodzajami otêpienia i chorych w wieku
podesz³ym w ogóle. Doæ dawno ju¿ wskazywano na potrzebê miareczkowania dawek neuroleptyków w AD [61].
Byæ mo¿e z³oliwy zespó³ neuroleptyczny zdarza siê u pacjentów psychogeriatrycznych w ogóle czêciej ni¿ wynika³oby to z ogólnych wskaników jego wystêpowania podawanych w pimiennictwie [62]. Ostro¿noæ zalecana jest
tak¿e w odniesieniu do stosowania nowszych neuroleptyków u ludzi starszych [63]. U osób w wieku podesz³ym leczonych aripiprazolem, olanzapin¹, risperidonem, ryzyko
miertelnoci jest w porównaniu z placebo prawie dwukrotnie wiêksze [64]. Natomiast kwetiapina nasila³a deficyty
poznawcze u chorych z AD [65]. Sytuacja chorych z DLB
leczonych nuroleptykami nie jest wiêc wyj¹tkowa w porównaniu z innymi pacjentami psychogeriatrycznymi. Chorzy z DLB maj¹ szczególnie dobrze reagowaæ na leczenie
inhibitorami cholinesteraz [5, 6, 10, 12]. Zwrócono uwagê
na mo¿liwoæ poprawienia ich stanu poznawczego i motorycznego w wyniku leczenia memantyn¹, podkrelaj¹c przy
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tym ryzyko trudnych do przewidzenia reakcji na ten lek
[66]. Jednak wspomniane leki s¹ stosowane tak¿e u chorych z innymi postaciami otêpienia i równie¿ u nich nale¿y
mieæ na uwadze niepo¿¹dane reakcje. Z³o¿ony problem stanowi stosowanie u chorych z DLB leków przeciwparkinsonowskich. Maj¹ oni reagowaæ gorzej ni¿ pacjenci z chorob¹ Parkinsona na terapiê dopaminergiczn¹ [5]. W PDD,
podobnie jak w DLB, omamy wzrokowe mog¹ wystêpowaæ u znacznej liczby chorych. S¹ sugestie, ¿e w obu tych
stanach leczenie dopaminergiczne sprzyja wystêpowaniu
omamów i/lub nasila je [1]. Trudno wiêc i tu mówiæ o wyj¹tkowoci chorych z DLB. Strukturalne badania neuroobrazowe mózgu nie wykazuj¹ równie¿ cech swoistych dla
DLB. Stwierdzone ró¿nice, w porównaniu z AD, maj¹
charakter ilociowy [4, 41]. Odgrywaj¹ rolê pomocnicz¹
s³u¿¹c wykluczeniu podatnych na leczenie przyczyn stwierdzanych zaburzeñ, np. guzów mózgu. Badania neuroobrazowe czynnociowe, SPECT/PET wykrywaj¹c hipoperfuzjê/
hipometabolizm w okolicach potylicznych mog¹ sugerowaæ
wiêksze prawdopodobieñstwo DLB ni¿ AD [32, 38, 67].
Nie s¹ to jednak markery dla DLB swoiste. Hipometabolizm potyliczny glukozy stwierdzono u pacjentów z chorob¹
Parkinsona, z otêpieniem i bez niego [38]. Pewnoæ diagnostyczn¹ DLB daje jedynie badanie neuropatologiczne,
stwierdzenie obecnoci w korze nowej i limbicznej odpowiedniej iloci cia³ Lewyego [4]. Brak jednak powi¹zania
miêdzy gêstoci¹ i dystrybucj¹ cia³ Lewyego a objawami
klinicznymi DLB, oraz wynikami czynnociowych badañ
neuroobrazowych. Patologiczne zmiany w³aciwe DLB
ledwie dotykaj¹ p³atów potylicznych [38].
Trafny jest pogl¹d, ¿e ró¿nicowanie zespo³ów otêpiennych ma przede wszystkim znaczenie kliniczne, mniejsze
dla wyboru leczenia [2]. Jednak poprawne rozpoznanie kliniczne DLB wydaje siê mieæ znaczenie mniejsze ni¿ wskazuj¹ na to eksperci. Mo¿e byæ zarówno okrelane jako parkinsonizm plus [51], alfa-synukleinopatia [4] (otêpienie
alfa-synukleinopatyczne  OAS?), wariant choroby Alzheimera z cia³ami Lewyego [16] lub najogólniej jako jeden
z elementów kontinuum chorób z cia³ami Lewyego [6]. Na
poziomie neuropatologicznym najczêstszy jest obraz mieszany. W wiêkszoci przypadków z cia³ami Lewyego
wystêpuje patologia alzheimerowska [17, 23]. Przypadki
z mnogimi korowymi cia³ami Lewyego bez patologii AD
stanowi¹ mniejszoæ [17]. Badanie neuropatologiczne raczej wiêc pozwala na ustalenie, w jakim punkcie wspomnianego kontinuum dany przypadek mo¿na umieciæ. W tym
sensie rozpoznawanie DLB stanowi od lat wdziêczne pole
dla wielokierunkowych badañ. W praktyce trudno jednak
uznaæ za istotny b³¹d rozpoznanie AD zamiast DLB. Leczenie zastosowane w przypadku takiego fa³szywie negatywnego rozpoznania nie bêdzie ró¿ni³o siê od zalecanego
w DLB przy podobnych objawach, a wymagany poziom
ostro¿noci jest taki sam. Rozpoznanie PDD zamiast DLB
trudno uznaæ za b³¹d w wietle aktualnych kryteriów diagnostycznych. Istotne jest odpowiednie leczenie objawów
pozapiramidowych i ewentualnych psychotycznych. W ka¿dym przypadku warto poszukiwaæ patologii naczyniowej.
Byæ mo¿e z ni¹ wi¹¿¹ siê pewne mo¿liwoci profilaktyczne
i lecznicze. Mo¿na d¹¿yæ, w codziennej praktyce klinicznej, do lokalizacji konkretnego przypadku w mo¿liwym
lub prawdopodobnym punkcie kontinuum chorób z cia³ami
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Lewyego. Od choroby Alzheimera po chorobê Parkinsona
z otêpieniem. W tym pomocna mo¿e byæ identyfikacja pewnych cech przypisywanych DLB.
W obrazie neuropsychologicznym przede wszystkim
nieproporcjonalnie wiêksze zaburzenia dotycz¹ce funkcji
wykonawczych, rozwi¹zywania problemów, gnozji wzrokowo-przestrzennej oraz uwagi przy wzglêdnie dobrze zachowanych innych funkcjach  pamiêci (zw³aszcza semantycznej), ekspresji, rozumienia mowy, praksji [41]. Pomocna
w diagnostyce mo¿e byæ ocena wykonania takich zadañ,
jak: rysowanie figur  piêciok¹tów, figury z³o¿onej Reya,
test ³¹czenia punktów, fluencji s³ownej, komputerowe testy
badaj¹ce uwagê i fluktuacje funkcji poznawczych [41].
Pomocne tak¿e mog¹ byæ standaryzowane metody oceny
fluktuacji [33].
Wspomniana dysproporcja dotyczy równie¿ pojawiania
siê objawów uwa¿anych za osiowe dla DLB, omamów wzrokowych, parkinsonizmu, które ujawniaj¹ siê przy stosunkowo wysokim, w porównaniu z AD, ogólnym poziomie poznawczym. Nie dotyczy to fluktuacji, które zanikaj¹ w miarê
pog³êbiania siê otêpienia niezale¿nie od jego postaci.
Wydaje siê, ¿e postêpowanie zmierzaj¹ce do rozpoznania DLB powinno obejmowaæ:
1. rozpoznanie otêpienia i osiowych objawów DLB wed³ug przyjêtych kryteriów,
2. ocenê wykonania kopiowania piêciok¹tów z odniesieniem do ogólnej punktacji w MMSE, ocenê wykonania testu rysowania zegara,
3. identyfikacjê fluktuacji na przyk³ad za pomoc¹ skali
FCS,
4. badanie za pomoc¹ SPECT rCBF w okolicach potylicznych, w miarê mo¿noci równie¿ wychwytu dopaminy w zwojach podstawy mózgu.
Stwierdzenie u pacjenta w ka¿dym z tych elementów
diagnozy cech przypisywanych DLB mo¿e sugerowaæ jego
rozpoznanie. Obecnie nie ma to znacz¹cej wartoci klinicznej, leczniczej. Mo¿e jednak mieæ wartoæ dydaktyczn¹,
a w trudnej do przewidzenia perspektywie  znaczenie dla
podejmowania decyzji terapeutycznych.
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Aneks
Opisy fluktuacji dane przez opiekuna w odpowiedzi na pytanie 2 skali ODFAS [33]  czy pacjent mia³ epizod/epizody
zagubienia, dezorientacji lub spl¹tania, po których jego stan ulega³ poprawie i funkcjonowa³ lepiej? Podaj przyk³ady
gorszego i lepszego funkcjonowania (Bradshaw i wsp. [35])*
Prawdopodobne DLB

Prawdopodobna AD

Gorsze: halucynowa³, zachowanie zmienia³o siê, stawa³ siê g³ony,
niemal agresywny
Lepsze: by³ tylko lekko zaburzony (spl¹tany)
Gorsze: wymaga³a nadzoru/pomocy w codziennych czynnociach,
by³a senna, zdezorientowana co do czasu, miejsca, toku
dnia, zanieczyszcza³a siê
Lepsze: by³a czujna, zorientowana w toku zwyk³ych czynnoci, rozpoznawa³a wspó³mieszkañców
Gorsze: nie potrafi³ pos³u¿yæ siê swoj¹ elektryczn¹ maszynk¹ do
golenia
Lepsze: zaj¹³ siê sprawami urzêdowymi, zap³aci³ rachunki
Gorsze: by³a niedorzeczna, spl¹tana, mamrota³a bez zwi¹zku
Lepsze: by³a prawie taka jak kiedy
Gorsze: wsta³a o 230 w nocy i ubiera³a siê do wyjcia
Lepsze: okresowo sprawia³a wra¿enie myl¹cej jasno, zachowywa³a siê sensownie
Gorsze: od rana wybiera³ siê na przedstawienie, nie dawa³ siê przekonaæ, ¿e przedstawienia nie ma
Lepsze: obudzi³ siê spokojny, poddawa³ siê perswazji
Gorsze: ci¹gle zbiera³ siê do wyjcia, nie trafia³ do sypialni, ³azienki, nie rozpoznawa³ mnie (¿ony)
Lepsze: by³ uwa¿ny, otworzy³ mi drzwi, przywita³ siê i by³ zadowolony, ¿e mnie widzi
Gorsze: widzia³a jakie postacie, przygotowywa³a dla nich posi³ki
Lepsze: rozmawia³a normalnie bez czegokolwiek niezwyk³ego w
zachowaniu
Gorsze: wypowiedzi bezsensowne, pomieszane
Lepsze: prezentowa³ siê zrozumiale

Gorsze: powtarza³ w kó³ko te same pytania, 58 razy w ci¹gu godziny
Lepsze: nie by³ zbyt natrêtny
Gorsze: nie pamiêta³ daty i pyta³ mnie o to 10 razy w ci¹gu godziny
Lepsze: pamiêta³ jaki jest dzieñ
Gorsze: powtarza³a wci¹¿ to samo pytanie, przez kilka godzin
Lepsze:
Gorsze:
Lepsze:
Gorsze:
Lepsze:
Gorsze:
Lepsze:
Gorsze:
Lepsze:
Gorsze:
Lepsze:

rozpoznawa³a ludzi po nazwisku
nie by³a pewna, gdzie i po co idzie
by³a, na krótko, dorzeczna i mniej natrêtna
nie umia³a u³o¿yæ swoich rzeczy, nie pamiêta³a co ma zrobiæ
zapamiêta³a, ¿e trzeba siê kim zaj¹æ, a potem odprowadziæ
sta³ siê rozdra¿niony, niespokojny, mówi³ co niezrozumia³ego
by³ aktywny, rozmowny, zrobi³ sobie kanapkê
po rozmowie sta³a siê niespokojna, nie mo¿na by³o jej zrozumieæ
rozmawia³a normalnie, sprawia³a dobre wra¿enie na obcych
po ma³ej iloci alkoholu sta³a siê zamroczona
by³a spokojna, utrzymywa³a porz¹dek wokó³ siebie

* Za zgod¹ Prof. Michaela M. Salinga i Dr Jennifer Bradshaw, University of Melbourne i Austin Hospital, Australia.

