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Opis przypadku
Case report

Oporny na terapiê zespó³ nadoczodo³owej czêci p³ata czo³owego
o niewyjanionej etiologii
Treatment-resistant supraorbital frontal lobe syndrome of unknown origin
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STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono zaburzenia o obrazie zespo³u nadoczodo³owej czêci p³ata czo³owego.
Przypadek. 35-letni pacjent z zespo³em p³ata czo³owego czêci nadoczodo³owej, bez zaburzeñ psychicznych i chorób somatycznych w wywiadzie.
Komentarz. Nie ustalono przyczyny zaburzeñ, a podjêta farmakoterapia okaza³a siê nieskuteczna.
SUMMARY
Objective. The described patient presented the picture of the supraorbital frontal lobe syndrome.
Case. A 35-year-old male patient presenting with the supraorbital area frontal lobe syndrome had no past history of either mental
disorders or somatic disease.
Commentary. No cause of the patients disorder was found and the administered treatment turned out to be ineffective.
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Zespó³ p³ata czo³owego zaliczono w ICD-10, do grupy zaburzenia osobowoci i zachowania spowodowane chorob¹, uszkodzeniem lub dysfunkcj¹ mózgu
[1]. Z punktu widzenia psychopatologicznego zespó³
czo³owy dzielimy na dwa rodzaje, a mianowicie:
 zespó³ czo³owy ze sklepistoci (syndroma convexofrontale)  znamienne s¹ zaburzenia napêdu psychoruchowego w postaci zaniku inicjatywy (spontanicznoci), apatii, abulii z nastrojem dysforycznym,
niekiedy obserwuje siê znaczn¹ chwiejnoæ uczuciow¹; badania neuropsychologiczne ujawniaj¹ deficyty
uwagi, pamiêci, mylenia abstrakcyjnego i przyczynowo-logicznego. Chorzy przejawiaj¹ bezczynnoæ, brak
zainteresowania i prowadz¹ ubogie ¿ycie, okrelane
w pimiennictwie jako animalno-wegetatywne [2].
 zespó³ czo³owy zwi¹zany z uszkodzeniem czêci
podstawowej, nadoczodo³owej p³ata czo³owego (syndroma baseofrontale)  przebiega ze znacznym zanikiem uczuciowoci wy¿szej, znacznym lub ca³kowitym os³abieniem krytycyzmu i wgl¹du w stan
swojego zdrowia i roli spo³ecznej, ni¿sze piêtra ¿ycia
emocjonalnego ulegaj¹ odhamowaniu, st¹d zanik taktu i przyzwoitoci, ekscesy seksualne; nastrój bywa
chwiejny, oscyluj¹cy miêdzy dowcipkowaniem i rozdra¿nieniem, niekiedy dysfori¹; czêsto cech¹ charak-

terystyczn¹ humoru jest tzw. moria, czyli weso³kowatoæ; nastêpuje odhamowanie mowy, czêste pobudzenie psychoruchowe, sk³onnoæ do zachowañ agresywnych, dra¿liwoæ.
Zespó³ p³ata czo³owego, zw³aszcza w pocz¹tkowym
stadium, mo¿e przybieraæ bardzo ró¿ne obrazy kliniczne,
zw³aszcza gdy brak jest oczywistego czynnika etiologicznego. Nag³a zmiana osobowoci, postêpuj¹ce zaburzenia
charakterologiczne z towarzysz¹cymi zwiewnymi i przelotnymi objawami psychotycznymi mog¹ sugerowaæ zaburzenia z krêgu schizofrenii. Celem tej prezentacji jest
przedstawienie chorego bez obci¹¿aj¹cego wywiadu psychiatrycznego a¿ do chwili zachorowania w 1999 r.
OPIS PRZYPADKU
Chory lat 35, kawaler, hospitalizowany w Klinice
Psychiatrii WAM, w okresie od 28.07.2000 r. do 3.04.
2001 r., po przeniesieniu pacjenta z oddzia³u obserwacyjnego jednego ze szpitali psychiatrycznych, gdzie
wstêpnie rozpoznano: zespó³ maniakalny?, organiczne
uszkodzenie o.u.n.?
Pacjent od jesieni 1999 r. leczony bez powodzenia
przez psychiatrê w gabinecie prywatnym. Otrzymywa³:
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perfenazynê depot, sulpiryd, tiorydazynê, risperidon,
karbamazepinê, pridinol, centrofenoksynê, vinpocetynê.
Urodzi³ siê jako pierwsze dziecko w rodzinie rolniczo-inteligenckiej. Ci¹¿a pierwsza o przebiegu ci¹¿y
prawid³owym, bez powik³añ. Poród o czasie, si³ami natury, z przed³u¿aj¹cym siê drugim okresem akcji porodowej. Rozwój psychofizyczny prawid³owy. Przeby³
typowe schorzenia wieku dzieciêcego, bez powik³añ.
W szkole podstawowej i redniej uczy³ siê dobrze. Maturê zda³ bez problemów. Podj¹³ pracê w miejscowym
GS, a po jego rozwi¹zaniu prowadzi³ wraz z rodzicami
gospodarstwo rolne.
S³u¿bê wojskow¹ odby³ w Policji, w Oddzia³ach Prewencji. Przebieg s³u¿by bez zak³óceñ, ukoñczona w ustawowym terminie. W 1998 r. rozpocz¹³ studia zaoczne.
W tym samym roku od wiosny do jesieni z kolegami
pracowa³ dorywczo w Austrii. W 1998 r., za jazdê samochodem pod wp³ywem alkoholu zosta³ ukarany odebraniem prawa jazdy. Jesieni¹ matka zauwa¿y³a zmiany
w zachowaniu syna. Izolowa³ siê od otoczenia, ca³e dnie
spêdza³ bezczynnie w domu, du¿o spa³. Mimo to jedzi³
regularnie na zjazdy do uczelni. Zacz¹³ paliæ du¿e iloci
papierosów, nadmiernie jad³, przyty³. Sta³ siê grubiañski
w stosunku do rodziców oraz sympatii, z któr¹ zerwa³
znajomoæ. Zaniedbywa³ swój wygl¹d. Znika³ na ca³e
noce je¿d¿¹c samochodem bez celu po okolicy. Kilkakrotnie matka poczu³a zapach alkoholu po jego powrocie do domu. Od znajomych syna dowiedzia³a siê, i¿
przyjmowa³ amfetaminê. Pacjent temu zaprzecza³.
Przyjêty do Kliniki bez zgody (art. 23). W dniu przyjêcia pobudzony psychoruchowo, nie nawi¹zuje spontanicznie kontaktu werbalnego, dysforyczny, napiêty.
Orientacja co do miejsca, czasu, okolicznoci  zniesiona. Tok mylenia przyspieszony, rozkojarzony, mowa
niezrozumia³a, w¹tki mylowe niepowi¹zane w logiczny ci¹g, niedorzeczne. W zachowaniu bez dystansu,
nieprzewidywalny, zrywa siê podczas badania, wychodzi z gabinetu nie sygnalizuj¹c tego zamiaru. Nastrój
p³ytki, niedostosowany, grubiañski, koprolalia. Abnegacja. Afekt têpy, blady z tendencj¹ do napinania. Sporadycznie ujawnia prze¿ywanie zwiewnych doznañ
omamowych s³uchowych, wzrokowych oraz wêchowych. Treci urojeniowych nie wypowiada³. Tendencja
do izolowania siê. Zachowanie nastawione na zaspokajanie podstawowych czynnoci fizjologicznych. Przejawia zupe³ny brak zainteresowania swoim po³o¿eniem.
Bez poczucia choroby, neguje potrzebê leczenia. Bezkrytyczny do swojego po³o¿enia. Myli i tendencje suicydalne neguje.
Ten obraz pacjenta nie uleg³ zmianie do koñca pobytu w Klinice. Wielokrotnie raportowany oraz unieruchamiany z powodu agresji bezporedniej w stosunku do
personelu oraz oddalania siê z oddzia³u. Gdy nie powróci³ z przepustki, zosta³ wypisany z rozpoznaniem:
organiczne (potoksyczne?) zaburzenia urojeniowo-omamowe z cechami otêpienia.
W badaniach podstawowych nie stwierdzono odchyleñ od stanu prawid³owego. Badanie USG jamy brzusz-

nej z dnia 28.08.2000 r.  narz¹dy jamy brzusznej bez
zmian o charakterze patologicznym.
Badanie EEG wykonane przed przyjêciem do Kliniki, z dnia 26.01.2000 r.  zapis o niewielkich zmianach
obustronnych okolicy centralnej i ciemieniowo-potylicznej. Badanie EEG z dnia 14.09.2000 r.  zapis
w granicach normy, z dnia 5.02.2001 r.  zapis w granicach normy. CT g³owy z czerwca 2000 r.  symetryczny
zanik kory mózgowej okolicy czo³owej, bez zmian
ogniskowych w strukturach mózgowia. MRI mózgu
z kontrastem z dnia 24.01.2001 r.  w badaniu MR
w sekwencjach SE/FSE, obrazach T1/T2-zale¿nych oraz
w obrazach T1-zale¿nych po do¿ylnym podaniu rodka
kontrastowego nie stwierdza siê zmian ogniskowych ani
patologicznych ognisk wzmocnienia kontrastowego nad
i podnamiotowo. Widoczny wieloogniskowy zanik korowy tkanki mózgowej, doæ symetryczny. Uk³ad komorowy nadnamiotowo poszerzony, symetryczny.
Konsultacja neurologiczna z dnia 5.10.2000 r.  bez
objawów ogniskowych. Konsultant nie zaleci³ leczenia.
z dnia 31.01.2001 r.  bez odchyleñ od stanu prawid³owego zalecono wykonanie badañ: EEG, dno oczu oraz
badañ w kierunku HIV.Wykonano punkcjê lêdwiow¹
 bez odchyleñ od stanu prawid³owego. Nie stwierdzono
przeciwcia³ ANTY HIV1/ANTY HIV2.
Pacjent z powodu pobudzenia psychoruchowego nie
podda³ siê badaniu okulistycznemu oraz EEG.
W trakcie hospitalizacji przeprowadzono leczenie
9 neuroleptykami, których zastosowanie nie spowodowa³o ¿adnych zmian w obrazie chorobowym. Leczenie
lekami prokognitywnymi równie¿ nie przynios³o efektu. Leki uspokajaj¹ce z grupy benzodiazepin dzia³a³y
Tablica 1. Leki stosowane u pacjenta
Lek

Neuroleptyki

haloperidol i.m.
perfenazyna i.m.
octan zuklopentyksolu
klopentyksol
olanzapina
kwetiapina
flupentyksol
chloropromazyna
klozapina
promazyna

diazepam i.m.
Benzodiazepiny klorazepat
klonazepam
Leki
normotymiczne

karbamazepina (Tegretol CR)
karbamazepian (Neurotop retard)
kwas walproinowy
wêglan litu

Leki
prokognitywne

cholina (Gliatilin)
riwastygmina
nicergolina

Leki antybiperiden
parkinsonowskie pridinol

Maksymalnie
pro die
15 mg
15 mg
50 mg
60 mg
20 mg
500 mg
18 mg
700 mg
400 mg
600 mg
30 mg
20 mg
6 mg
600 mg
1200 mg
1500 mg
1000 mg
800 mg
3 mg
30 mg
6 mg
30 mg
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krótko, bez spodziewanego efektu. Stosowane w Klinice leczenie farmakologiczne w zalecanych standardach
czasowych przedstawia tabl. 1.
Chory na probê rodziców zosta³ wypisany z Kliniki
bez poprawy. Do chwili obecnej kontynuuje leczenie
ambulatoryjne w konsultacji z Klinik¹. Obraz kliniczny
zaburzeñ ma charakter postêpuj¹cy i w pe³ni odpowiada
kryterium diagnostycznym zespo³u p³ata czo³owego
czêci nadoczodo³owej. Ca³kowitemu odhamowaniu
uleg³a sfera emocjonalno-popêdowa, brak krytycyzmu,
zanik uczuciowoci wy¿szej i wszelkich norm wspó³¿ycia spo³ecznego, stany pobudzenia psychoruchowego
i agresji przy niespe³nieniu najmniejszych zachcianek,
ca³kowita utrata zainteresowañ, ambicji oraz odpowiedzialnoci, zubo¿enie mowy. Leczenie farmakologiczne
ogranicza siê do podawania karbamazepiny (Tegretol
CR) w dawce 1200 mg/die oraz diazepamu w zale¿noci
od aktualnego stanu psychicznego w dawce od 15 do
30 mg/die. Próby stosowania innych leków, zw³aszcza
z grupy neuroleptyków, nootropowych i prokognitywnych powodowa³y znaczne pogorszenie stanu psychicznego i nasilenie pobudzenia psychoruchowego i agresji.
Do leczenia w³¹czono sole litu, jednak bez wp³ywu
na stan psychiczny w ci¹gu kilku miesiêcy obserwacji.
Obserwuje siê postêpuj¹cy charakter zaburzeñ psychopatologicznych z ca³kowitym zaburzeniem samodzielnego funkcjonowania spo³ecznego i codziennych czynnoci ¿yciowych. Aktualnie leczenie ma charakter wy³¹cznie objawowy i nie rokuje pomylnie.
KOMENTARZ
Wystêpuj¹ce u chorego objawy mog³yby sugerowaæ
proces schizofreniczny.

Charakterystyczne objawy schizofrenii, jak: objawy
pozytywne (omamy i urojenia) oraz negatywne (wycofanie, niedostosowany afekt, utrata zainteresowañ) nie
pozwalaj¹ jednak wykluczyæ zespo³u p³ata czo³owego.
O ile w schizofrenii za charakterystyczne anomalie
w obrêbie o.u.n. uwa¿a siê powiêkszenie komór, to dla
zespo³ach p³ata czo³owego  zaniki w p³atach czo³owych, których wystêpowanie w schizofrenii okrelane
jest jako sporadyczne. Zanik w obrêbie p³atów czo³owych (CT, MR) by³ g³ównym argumentem przemawiaj¹cym za rozpoznaniem zespo³u p³ata czo³owego [3].
W analizowanym 3,5-letnim przebiegu zespo³u p³ata czo³owego czêci nadoczodo³owej u 35-letniego mê¿czyzny, zdrowego somatycznie i psychicznie do chwili
zachorowania, do chwili obecnej nie uda³o siê ustaliæ
nawet przypuszczalnego czynnika etiologicznego. Mimo
stosowania leków z ró¿nych grup chemicznych nie uzyskano choæby minimalnej i krótkotrwa³ej remisji ani
zahamowania przebiegu procesu chorobowego.
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