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Útdráttur 

 

FTLD (framheilabilun) er þriðja algengasta tegund heilabilunar hjá fólki 

undir 65 ára. BvFTLD (framheilabilun með hegðunarbreytingum) er 

algengasti undirflokkur FTLD. Þrátt fyrir tiltölulegt algengi er bvFTLD 

mjög vangreindur sjúkdómur. Innsæi er oft ekki til staðar hjá bvFTLD 

sjúklingum og nauðsyn upplýsingaöflunar frá aðstandendum er brýn. 

Greining heilabilana á Minnismóttöku Landakots byggist meðal annars á 

IQCODE aðstandendaspurningalistanum en sá listi er Alzheimer miðað 

mælitæki þar sem einkum er spurt um minnistap. FBI (Frontal Behavioral 

Inventory) aðstandendakvarðinn metur hegðunar- og persónu-

leikabreytingu og hefur góða próffræðilega eiginleika. Brýn þörf er á 

slíkum kvarða á íslensku. Listinn var þýddur og bakþýddur og forprófaður 

með innanhópasniði við fyrstu komu eða fyrstu endurkomu 30 sjúklinga til 

læknis á Minnismóttöku Landakots. Niðurstöður mælinga benda til þess 

að FBI listinn bæti ekki miklu við upplýsingar sem fást með núverandi 

mælitækjum í þeim sjúklingahópi sem rannsakaður var. Þörf er á 

umfangsmeiri rannsóknum og fjölbreyttari sjúklingahóp til að skera úr um 

notagildi íslenskrar þýðingar listans við greiningu á framheilabilun. 
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Alzheimer sjúkdómur er algengasta tegund heilabilunar (e. dementia) og jafnframt sú 

þekktasta. Fleiri tegundir heilabilunar eru til, en meðal þeirra er framheilabilun (e. 

frontotemporal lobar degeneration, FTLD) sem er jafnframt þriðja algengasta tegund 

heilabilunar hjá fólki 65 ára og yngra (Konstantinopolou, Aretouli, Ioannidis, Karacostas 

og Kosmidis, 2012). Alzheimer sjúkdómur og FTLD eru um margt mjög ólíkir 

sjúkdómar en þrátt fyrir það hefur aðgreining þeirra á þar til gerðum kvörðum reynst 

örðug og samsláttur í greiningum á kostnað FTLD er algengur (Kertesz, 2008).  

 

Frontotemporal lobar degeneration, FTLD 

FTLD er heilahrörnunarsjúkdómur sem leggst á ennis- (e. frontal) og 

gagnaugablöð (e. temporal) beggja vegna í heila (Kertesz, 2008). Á árunum 1892-1906 

birti tékkneski læknirinn Arnold Pick röð greina sem sögðu frá tveimur aðskildum 

hópum sjúklinga sem áttu það sameiginlegt að rýrnun hafði orðið í bæði ennis- og 

gagnaugablaði heilans (Scarmeas og Honig, 2004). Annar hópurinn sýndi merki um 

alvarlega, stigvaxandi truflun í beitingu og skilningi tungumáls og virtust þessi einkenni 

og rýrnun í vinstra gagnaugablaði fara hönd í hönd. Einstaklingar í hinum hópnum sýndu 

hinsvegar miklar hegðunartruflanir og voru þau einkenni bendluð við rýrnun í 

ennisblaði. Upphaflega var ekki talið að tengsl væru á milli þessara tveggja heilkenna, 

en nokkrum árum síðar uppgötvaði Alois Alzheimer að meinafræði þeirra væri sú sama 

og í framhaldi af því gaf hann sjúkdómnum nafnið Pick‘s Disease (Kertesz, 2008). 

Sambandið á milli Pick‘s Disease og FTLD er flókið, en tilkoma nákvæmari 

rannsóknaraðferða leiddi í ljós að Pick‘s Disease er aðeins ein af mörgum mögulegum 

vefjameinafræðilegum ástæðum fyrir FTLD (Pijnenburg, 2011). Meinafræði FTLD er 

mjög frábrugðin því sem einkennir Alzheimer sjúkdóminn, ásamt því að vera mun 

fjölbreyttari en má sjá í Alzheimer (Graham og Hodges, 2007). Misleitnin er einnig 

mikil í klínískum greiningaviðmiðum FTLD, en allajafna er sjúkdómseinkennunum skipt 

í tvo undirflokka. Annar þeirra einkennist af persónuleikabreytingum og stigvaxandi 

hnignun í félagslegri færni. Sú birtingarmynd sjúkdómsins kallast behavioral variant 

FTLD (bvFTLD), eða hegðunarafbrigði framheilabilunar. Birtingarmynd FTLD hjá 

hinum hópnum einkennist af máltruflunum og telst til Primary Progressive Aphasia 

(PPA) (Piguet, Hornberger, Mioshi og Hodges, 2011). Nú til dags er PPA skipt í þrjá 

undirflokka; semantic dementia (SD), progressive nonfluent/agrammatic aphasia 

(PNFA) og logopenic/phonologic progressive aphasia (LPA). Áður fyrr voru 
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undirflokkarnir aðeins tveir (semantic dementia og progressive nonfluent aphasia) en 

þeir þóttu ekki ná nógu vel utan um einkennamyndir PPA og af þeim sökum var skipting 

undirflokkanna endurskoðuð (Gorno-Tempini o.fl., 2011).  

Upphaflega var PPA aðallega talin vera birtingarmynd FTLD en eftir 

þrískiptingu undirflokkanna flæktust málin umtalsvert. Frekari rannsóknir bentu til þess 

að progressive nonfluent/agrammatical aphasia sé oftast, en ekki alltaf, tengd meinafræði 

FTLD en afar sjaldan meinafræði Alzheimer, semantic dementia sé oftast tengd 

meinafræði FTLD en stundum meinafræði Alzheimer og logopenic/phonological 

progressive aphasia sé að öllu jöfnu tengd meinafræði Alzheimer (Kirshner, 2012). Það 

getur því reynst erfitt að aðgreina þá undirflokka FTLD sem einkennast af máltruflun frá 

Alzheimer sjúkdómi.  

 

Einkenni bvFTLD 

Einkenni bvFTLD eru margvísleg og ekki er víst að þau komi öll fram hjá einum 

og sama einstaklingnum (Graham og Hodges, 2007). Lævíslegar persónuleikabreytingar 

og merki um skerta tilfinningastjórnun benda til þess að hrörnun eða vanvirkni trufli 

eðlilega starfsemi í taugahringrásum sem eru mikilvægar í samskiptum, stjórnun 

tilfinninga, áhugahvöt og ákvarðanatöku. Við upphaf breytinganna er afar algengt að 

fólk sýni mikið sinnuleysi í formi sljóleika eða deyfðar, framkvæmdagleði minnkar 

ásamt áhuga á fyrri áhugamálum og félagsleg einangrun er tíð. Hömluleysi í framferði á 

sér stað samhliða sinnuleysinu, en merki þess birtast í hvatvísum gjörðum sjúklinganna. 

Til að mynda kynnu þeir að eyða peningum í óhóflegu magni og úr takt við raunverulega 

eyðslugetu, látið móðgandi eða óviðeigandi kynferðislegar athugasemdir falla og sýnt 

margvíslega hegðun sem er alla jafna ekki félagslega samþykkt. Þessir einstaklingar 

gætu einnig byrjað að stunda óhóflegt fjárhættuspil eða gerst ofsatrúaðir án þess að 

nokkur aðdragandi væri að því. Fólkið skortir gjarnan samkennd og óvenjulítil viðbrögð 

við sorgar- eða gleðiatburðum eru algeng fyrstu einkenni. Ósveigjanleiki í hugsun er 

algengur ásamt því að fólk eigi í erfiðleikum með að aðlagast nýjum eða breyttum 

aðstæðum (Piguet o.fl., 2011). Af fyrrgreindum einkennum eru eirðarleysi, hömluleysi 

og hvatvísi algengust (Sjögren og Andersen, 2006).      

Það er afar erfitt að staðsetja upphaf bvFTLD nákvæmlega í tíma. Innsæi er 

nánast undantekningalaust takmarkað eða ekki til staðar og sjúklingarnir gera sér 
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sjaldnast grein fyrir þeim breytingum sem hafa átt sér stað eða að nokkuð sé athugavert 

við framferði þeirra (Piguet o.fl., 2011). Kipps, Nestor, Acosta-Cabronero, Arnold og 

Hodges komust að þeirri niðurstöðu árið 2009 að sumir sjúklingar eigi erfitt með að 

skilja kaldhæðnar athugasemdir, en hið sama eigi ekki við um einlægar athugasemdir. 

Rannsóknir á getu sjúklinga til að beita Hugarkenningu (e. Theory of Mind) hafa stutt þá 

athugun að sjúklingarnir eigi afar erfitt með að setja sig í spor annarra og álykta um 

hugarástand og ætlanir þeirra (Adenzato, Cavallo og Enrici, 2010; Pardini o.fl., 2012).  

Hegðunarbreytingar aukast eftir því sem sjúkdómurinn ágerist. Eirðarleysi og 

tilhneiging til að setja alls konar hluti í munninn (e. hyperorality) eru gjarnan meðal 

fyrstu einkenna bvFTLD en geðshræring/uppnám, skapstyggð og hömluleysi virðast 

verða algengari eftir því sem lengra líður á sjúkdómsferlið. Aldur við upphaf veikinda er 

að sama skapi áhrifaþáttur í einkennamyndinni, en sinnuleysi er til að mynda mun tíðara 

hjá fólki sem fær sjúkdóminn seint á ævinni. Slíkt er þó ekki algilt (Piguet o.fl., 2011). 

Minnistruflanir eru algengar í FTLD. Engu að síður er afar stutt síðan sjúklingar voru 

almennt taldir halda áttum og ekki eiga í vandræðum með að muna nýlega persónulega 

atburði fyrr en seint í sjúkdómsferlinu (Rascovsky o.fl., 2002). Nýlegar rannsóknir hafa 

hinsvegar sýnt fram á að atburðaminni sé ekki alltaf óskaddað í FTLD og því beri að 

varast að nota það sem útilokunarviðmið líkt og gert var lengi framan af. Sumir bvFTLD 

sjúklingar hafa skert atburðaminni, ekki ósvipað því sem fyrirfinnst hjá Alzheimer 

sjúklingum. Komið hefur í ljós í mörgum tilfellum við krufningu einstaklinga sem voru 

haldnir alvarlegri minnisskerðingu að greina megi einkennandi meinafræði FTLD í 

framheila þeirra. Slík einkenni gera mismunagreiningu erfiðari, sér í lagi snemma í 

sjúkdómsferlinu (Hornberger og Piguet, 2012). Einstaklingar sem þjást af Alzheimer 

eiga að jafnaði í erfiðleikum með minnið strax frá upphafi sjúkdómsins og eftir því sem 

líður á sjúkdómsferlið sýna þeir auknar hegðunar- og persónuleikabreytingar. Fyrsta 

birtingarmynd bvFTLD er hinsvegar persónuleika- og hegðunarbreytingar og eftir því 

sem umfang sjúkdómsins eykst hnignar vitræn geta, minnisgeta þar með talin (Riedijk 

o.fl., 2006).  

Vel flest einkenni bvFTLD er einnig að finna í öðrum heilabilunum. Það sem 

skilur á milli er snemmkomið upphaf einkenna á ævi sjúklingsins og hversu ríkjandi 

hegðunarbreytingarnar eru í sjúkdómsmyndinni (Piguet o.fl., 2011). Þar sem einkenni 

bvFTLD eru afar mismunandi að svipgerð er erfitt að greina sjúkdóminn (Sjögren og 

Andersen, 2006). Samkvæmt rannsóknum gætir töluverðrar ónákvæmni í greiningum hjá 
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reyndum klínískum sérfræðingum, en á bilinu 15-33% tilfella eru ranglega greind sem 

aðrir sjúkdómar (Massimo og Grossman, 2008). 

 

Skörun við aðra sjúkdóma 

Einkenni FTLD skarast á við einkenni annarra sjúkdóma, bæði meinafræðilega 

og innan klínískra greiningarviðmiða. Um það bil 10% sjúklinga með FTLD sýna með 

tímanum einnig merki um MND (hreyfitaugungahrörnun) og MND sjúklingar sýna með 

tímanum hegðunarbreytingar og/eða málstol sem í sumum tilfellum eru nógu alvarleg til 

að falla undir klíníska greiningu FTLD. Geðræn einkenni eins og ranghugmyndir, 

ofsóknaræði og ofskynjanir eru tiltölulega sjaldgæf í FTLD. Undantekning þar á er 

meðal sjúklinga sem einnig þjást af MND, en slík einkenni hrjá allt að 50% þeirra 

(Piguet o.fl., 2011). Þar sem einkennin eru fyrst og fremst bundin persónuleika- og 

hegðunarbreytingum er það afar algengt að fólk sem þjáist af bvFTLD leiti til geðlæknis 

í stað taugasérfræðings þegar vandamálin byrja að gera vart við sig. Greining FTLD er 

vandasöm og þessir einstaklingar gætu því verið að velkjast um í heilbrigðiskerfinu án 

eiginlegrar greiningar eða ranglega greindir svo árum skiptir (Graham og Hodges, 2007).  

 

Greiningarskilmerki FTLD  

Einungis eru liðnir tæpir tveir áratugir frá því fyrstu greiningarskilmerki fyrir 

bvFTLD voru sett fram, en árið 1994 urðu Lund og Manchester hóparnir fyrstir til að 

útbúa staðlaða útgáfu viðmiða (Englund o.fl., 1994; Pijnenburg, 2011). 

Greiningarskilmerkin voru þó aðeins upptalning á klínískum einkennum sjúkdómsins 

ásamt þrískiptingu vefjameinafræðilegra einkenna í undirflokka (Pijnenburg, 2011). 

Neary og félagar bættu um betur og gáfu út sín eigin greiningarviðmið árið 1998 og 

hefur sú útgáfa verið hvað mest notuð við greiningu bvFTLD í rannsóknum og klínísku 

starfi (Rascovsky o.fl., 2011), þrátt fyrir að viðmiðin hafi verið tekin til gagngerrar 

endurskoðunar árið 2001 af hópi sérfræðinga á sviði FTLD og tillögur til endurbóta 

settar fram (McKhann o.fl., 2001).  
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Stöðluð viðmið Neary og félaga 1998 

Þar sem klínísk viðmið Lund og Manchester hópsins voru ekki skilgreind nógu 

vel, settu Neary og félagar saman heilsteyptari og strangari greiningarskilmerki fyrir 

bvFTLD. Þau skilgreindu FTLD sem yfirheiti helstu klínísku einkennanna; FTD (nú 

flokkað sem bvFTLD), semantic dementia (SD) og progressive non-fluent aphasia 

(PNFA). Af undirflokkunum þremur voru helstu einkenni SD og PNFA tengd truflunum 

í tali og málskilningi. Greining á FTD byggðist á að fimm kjarnaeinkenni væru til staðar 

hjá sjúklingi. Ef öll einkenni voru til staðar mátti greina FTD, annars ekki. Einkennin 

fimm sem um ræðir voru lúmskt upphaf og stigvaxandi þróun einkenna, snemmkomin 

hnignun í persónulegu og félagslegu framferði, tilfinningalegur sljóleiki og skortur á 

innsæi (Neary o.fl., 1998; Rascovsky o.fl., 2011; Pijnenburg, 2011). Ellefu einkenni 

voru skilgreind sem útilokandi þættir fyrir FTLD greiningu. Þar á meðal var hröð þróun 

einkenna, alvarleg minnisskerðing og hnignandi áttun í rúmi (e. spatial disorientation) 

(Pijnenburg, 2011). Klínísk greiningarskilmerki Neary og félaga eru takmörkunum háð, 

meðal annars vegna óljósra skilgreininga á hegðunareinkennum og ósveigjanleika 

viðmiðanna. Öll fimm kjarnaeinkennin þurfa að vera til staðar svo unnt sé að greina 

sjúkling með bvFTLD. Niðurstöður rannsókna benda til þess að klínísku viðmiðin séu 

ekki mjög næm fyrir byrjunarstigseinkennum bvFTLD (Rascovsky o.fl., 2011). 

 

Endurbætt viðmið 

Í nýlegum endurbótum greiningarskilmerkjanna (Rascovsky o.fl., 2011) var þeim 

skipt upp í þrjú stigveldi; möguleg greining bvFTLD, líkleg greining bvFTLD og 

staðfest greining bvFTLD. Greining á mögulegu bvFTLD er einvörðungu byggð á 

klínískum einkennum og leggur áherslu á að auðkenna sjúklinga á vægasta stigi 

sjúkdómsins. Þessi flokkun treystir á sveigjanlega samsetningu þriggja af sex klínískt 

aðgreinandi einkennum: hömluleysi, sinnuleysi/sljóleiki, skortur á samúð/samkennd, 

áráttukennd hegðun, tilhneiging til að setja óæta hluti í munninn og slök stýrigeta á 

taugasálfræðilegum prófum. Möguleg bvFTLD greining fækkar útilokandi þáttum 

samanborið við greiningarskilmerki Neary og félaga 1998. Líkleg bvFTLD greining 

byggir á að klínísk viðmið séu uppfyllt auk minnkunar í virkni og að heilaskannar sýni 

merki um að einkennandi meinafræði bvFTLD sé til staðar. BvFTLD er ekki greind ef 

meinafræði gæti átt við Alzheimer eða aðra heilahrörnunarsjúkdóma. Staðfest greining 

bvFTLD með skýra meinafræði sjúkdómsins er takmörkuð við sjúklinga sem sýna 
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klínísk einkenni bvFTLD og hafa að auki sjúkdómsvaldandi genastökkbreytingu eða 

vefjameinafræðileg ummerki bvFTLD við krufningu (Rascovsky o.fl., 2011; Pijnenburg, 

2011). Greiningaskilmerkin frá 1998 og endurskoðuð útgáfa þeirra 2011 byggja á að 

skýr klínísk einkenni séu til staðar svo hægt sé að greina bvFTLD. Stærsti munurinn á 

þeim liggur í því að útgáfa Neary og félaga 1998 krefst þess að öll kjarnaeinkennin fimm 

séu til staðar; lúmskt upphaf og stigvaxandi þróun einkenna, snemmkomin hnignun í 

persónulegu og félagslegu framferði, tilfinningalegur sljóleiki og skortur á innsæi 

(Pijnenburg, 2011). Óskýrar skilgreiningar á hegðunareinkennum gefa rúm fyrir opinni 

túlkun meðferðaraðila sem aftur eykur líkur á lægri áreiðanleika matsmanna og 

minnkuðu grundvallarréttmæti aðgreiningargetu skilmerkjanna (Rascovsky o.fl., 2007). 

Fjöldi útilokandi þátta í 1998 útgáfunni gerir það jafnframt að verkum að næmi 

greiningarskilmerkjanna er verra. Slík útilokun getur leitt til vangreiningar á bvFTLD. 

Rannsóknir hafa til að mynda sýnt fram á að snemmkomin alvarleg minnisskerðing eða 

versnandi áttun í rúmi eigi ekki að teljast til útilokandi þátta (Hornberger og Piguet, 

2012; Rascovsky o.fl., 2011). Lágt næmi klínískra greiningarskilmerkja Neary og félaga 

kann að mega rekja til of þröngra viðmiða. Algengustu kjarnaeinkenni viðmiða þeirra 

voru lúmskt upphaf og stigvaxandi þróun einkenna, skortur á innsæi og skerðing í 

framkomu og stjórnun hegðunar.  

Öll þessi einkenni eru mjög algeng í öðrum taugahrörnunarsjúkdómum. Þau eru 

því ekki aðgreinandi einkenni bvFTLD og gæti notkun þeirra sem slíkra leitt til 

vangreiningar á sjúkdómnum. Meðan ekki er hægt að treysta á að meinafræðileg 

einkenni séu greinanleg með heilaskönnunum eða öðrum meinafræðilegum 

greiningartækjum, ætti að greina bvFTLD á forsendum klínískra viðmiða í bland við 

praktískar og einfaldar meinafræðilegar greiningaraðferðir. Það er mjög mikilvægt að 

hafa góð klínísk greiningarskilmerki fyrir bvFTLD, ekki síst við venjubundna skimun 

fyrir heilabilunum (Rascovsky o.fl., 2011). 

 

Faraldsfræði 

FTLD byrjar yfirleitt um áratug fyrr á ævinni en Alzheimer eða á bilinu 50-65 

ára og herjar jöfnum höndum á karlmenn og konur. Í sumum tilfellum byrjar 

sjúkdómurinn mun fyrr (<21 árs) eða mun seinna (>80 ára), en slíkt er þó afar sjaldgæft 

(Scarmeas og Honig, 2004). Heilabilun (allar tegundir samanlagt) hrjáir 3%-11% af fólki 

eldra en 65 ára og 25%-47% af 85 ára og eldri (Tariq o.fl., 2006). Rannsóknir sem hafa 
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verið gerðar til að meta algengi bvFTLD gefa mjög misjafnar niðurstöður til kynna. Í 

breskri rannsókn var algengi áætlað vera 15 af hverjum 100.000 (16% af heilabilunum 

almennt) í aldurshópnum 45-64 ára (Ratnavalli, Brayne, Dawson og Hodges, 2002; 

Sjögren og Andersen, 2006). Í hollenskri rannsókn sem var gerð í sama tilgangi gáfu 

niðurstöður til kynna að algengið væri tveir af hverjum 100.000 (Scarmeas og Honig, 

2004). Þýsk rannsókn frá árinu 2003 leiddi í ljós að 33 einstaklingar sem höfðu verið 

lagðir inn á geðdeild vegna hegðunarvandamála féllu undir klíníska skilgreiningu á 

bvFTLD. Af þeim hafði aðeins einn sjúklinganna verið greindur með bvFTLD við 

innlögn (Ibach, Koch, Koller og Wolfersdorf, 2003). Niðurstöður þessarar rannsóknar 

sýna svart á hvítu að bvFTLD er vangreindur sjúkdómur.    

Krufningaskýrslur benda til þess að tíðni FTLD sé á bilinu 3-10% í almennu 

þýði. Um það bil 60% þeirra sem fá FTLD hafa enga fjölskyldusögu um heilabilanir og 

ættingjar þeirra virðast ekki vera í sérlegum áhættuhópi fyrir sjúkdóminn (Massimo og 

Grossman, 2008) en 40% þeirra skarta hinsvegar fjölskyldusögu um heilabilanir eða aðra 

taugahrörnunarsjúkdóma (Massimo og Grossman, 2008; Piguet o.fl., 2011; Graham og 

Hodges, 2007).  

FTLD er almennt talin vera óalgengur sjúkdómur í hópi 65 ára og eldri (Piguet 

o.fl., 2011). Hrörnun í heila virðist vera hraðari hjá einstaklingum höldnum bvFTLD en 

Alzheimer sjúklingum. Sumar rannsóknir hafa sýnt fram á að lífslíkur einstaklinga með 

FTLD séu sjö til níu ár frá fyrsta læknismati (Sjögren og Andersen, 2006). Það er þó 

ekki algilt og hafa aðrar rannsóknir gefið til kynna að lífslíkur einstaklinga með FTLD 

séu þrjú til fjögur og hálft ár frá því fyrsta læknismat fór fram (Piguet o.fl., 2011).  

 

Nánustu aðstandendur og umönnunaraðilar 

Meðal hættulegra afleiðinga af sjúkdómnum eru dómgreindarleysi og skortur á 

innsæi. Bæði ber að taka sérlega alvarlega. Þessi einkenni geta leitt til þess að ógreindir 

eða ranglega greindir einstaklingar taki ákvarðanir til að mynda í umferðinni sem geta 

verið hættulegar bæði þeim og öðrum vegfarendum. Vegna þess að sjúkdómurinn er 

yfirleitt snemmkominn eiga þessir einstaklingar oft ung börn sem gætu beðið skaða af 

ástandi foreldris síns ef ekki er gripið inn í (Graham og Hodges, 2007) og það er 

forgangsatriði að greining fari snemma fram. Því fyrr sem sjúkdómsgreiningin fæst, því 

fyrr er hægt að grípa inn í og veita bæði sjúklingnum sjálfum og aðstandendum hans 
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nauðsynlega aðstoð sem bætir lífsgæði allra þeirra sem að málinu koma. Rannsóknum á 

streitu og andlegu ástandi nánustu aðstandenda sjúklinga með bvFTLD ber flestum 

saman um að þeir upplifi mun meiri vanlíðan og vanmátt við umönnun á sjúklingnum en 

til að mynda aðstandendur Alzheimer sjúklinga (de Vugt o.fl., 2006; Mioshi, Bristow, 

Cook og Hodges, 2009; Riedijk o.fl., 2006). Niðurstöður rannsókna benda til að 

aðstandendur fólks með bvFTLD þarfnist meiri aðstoðar frá heilbrigðiskerfinu við 

umönnunarstörf en aðstandendur annarra heilabilanasjúklinga. Því er mjög mikilvægt að 

unnt sé að greina sjúkdóminn sem fyrst eftir að einkenna hans verður vart.  

 

Mikilvægi upplýsinga frá aðstandendum 

Stutt próf, sem er ætlað að skima fyrir hnignun í vitrænni getu, eru mikið notuð 

tæki þegar leitað er eftir heilabilun í rannsóknum og klínísku starfi. Mest er notast við 

MMSE (Mini-Mental State Examination) þar sem sýnt hefur verið fram á að það hafi 

bæði háan áreiðanleika og réttmæti (Jorm, 2004). Þrátt fyrir að veita tiltölulega 

nákvæmar upplýsingar um vitrænt ástand sjúklings er upplýsingum sem fást við beitingu 

þess takmörk sett. Á meðal atriða sem kunna að hafa villandi áhrif á útkomu prófsins eru 

aldur, menntun og menningarlegur bakgrunnur próftaka. Að auki er óæskilegt að leggja 

prófið fyrir einstaklinga sem eiga við tungumálaörðugleika að stríða eða eru illa læsir 

þar sem fyrirlögn þess krefst góðs skilnings á efninu af hálfu próftaka (Cherbuin, Anstey 

og Lipnicki, 2008). Upplýsingar sem fást frá aðstandendum koma því að góðum notum. 

Þær hafa reynst sérlega nytsamlegar í þeim tilfellum sem sjúklingar eru ófærir um að 

leysa sjálfir próf sem meta vitræna getu og minni sökum veikinda eða skorts á 

samstarfsvilja og innsæi sem og í tilfellum einstaklinga sem búa að lítilli menntun (Jorm, 

2004; Ayalon, 2011). Með því að afla upplýsinga um ástand sjúklingsins hjá 

aðstandendum er mögulegt að minnka áhrif þessara þátta. Við upplýsingaöflun eru 

aðstandendur að öllu jöfnu beðnir um að bera núverandi ástand sjúklingsins saman við 

fyrra ástand hans og meta eftir bestu getu hvort og þá hversu mikil breyting hefur orðið 

hjá viðkomandi. Niðurstöður slíkra lista eru jafn afkastamiklar og niðurstöður vitrænna 

skimana við aðgreiningu heilabilana og annarra vitrænna skerðinga. Rannsóknir hafa 

ennfremur sýnt fram á að sé bæði aflað upplýsinga frá aðstandendum og lögð próf fyrir 

sjúklinga gefi það nákvæmari upplýsingar um vitrænt ástand sjúklings. Spurningalistar 

fyrir aðstandendur eru þó ekki gallalausir; niðurstöður úr þeim eru litaðar af 

hugarástandi upplýsingagjafa og því hvernig sambandi hans við sjúklinginn er háttað 
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(Ayalon, 2011). Aðstandendalistar eru fyrst og fremst ætlaðir sem viðbót við önnur 

mælitæki sem eru notuð við mat á ástandi sjúklinga.            

 

Próffræðilegir eiginleikar greiningartækja 

Innsæi er takmarkað eða jafnvel ekki til staðar hjá bvFTLD sjúklingum og því er 

afar mikilvægt að nánir fjölskyldumeðlimir eða umönnunaraðilar séu teknir í viðtal í 

einrúmi og án þess að sjúklingur sé í heyrnarfæri (Piguet o.fl., 2011). Í sumum tilfellum 

er minnisleysi eina umkvörtunarefni bvFTLD sjúklinga. Ef aðstandendur eru spurðir út í 

hegðun og persónuleika þeirra má að líkum leiða að þeir segi frá margskonar 

persónuleika- og hegðunartruflunum sem viðkomandi hefur sýnt (Kertesz, Nadkarni, 

Davidson og Thomas, 2000). Sjúklingar með bvFTLD standa sig oft betur á prófi á 

vitrænni getu og minni (e. Mini-Mental State Examination; MMSE) en Alzheimer 

sjúklingar og heilaskannar sýna oft engin merki um afbrigðilega meinafræði (Kertesz, 

Davidson, McCabe og Munoz, 2003). Því er afar mikilvægt að fá upplýsingar frá 

aðstandendum um persónuleika- og hegðunarbreytingar til að auðvelda aðgreiningu 

bvFTLD frá öðrum heilabilunum (Kertesz o.fl., 2000; Konstantinopoulou o.fl., 2012). 

 

IQCODE (The Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly) 

IQCODE er spurningalisti sem er lagður fyrir aðstandendur sjúklinga með grun 

um heilabilun. Upphaflega útgáfan inniheldur 26 atriði. Styttri útgáfa listans kom út árið 

1994 og inniheldur 16 atriði sem er ætlað að skima fyrir hrörnun í langtíma- og 

skammtímaminni, áttun í tíma og rúmi, fjárhagslegri meðvitund, námi og stýrigetu. 

Listanum er svarað á Likert kvarða sem tekur gildi frá 1-5 og aðstandendur eru beðnir 

um að bera saman núverandi færni og færni fyrir 10 árum. Heildarfjöldi stiga er fenginn 

út með því að deila samanlögðum stigafjölda svaraðra spurninga með fjölda þeirra. 

Hæsti mögulegi stigafjöldi er því 5. Ef heildarstigafjöldi er undir 3 stigum gefur það til 

kynna bætt minni, stigafjöldi upp á 3 gefa til kynna óbreytt ástand og ef stigin fara yfir 

3,01 gefur það til kynna versnun í vitrænni færni. Því nær 5 sem heildarstigin fara, þeim 

mun líklegra er að um marktæka skerðingu sé að ræða (Cherbuin o.fl., 2008). 

Greiningarviðmið listans hafa verið nokkuð á reiki, en í klínískum aðstæðum er línan 

venjulega dregin við stigafjölda upp á 3,44 eða meira þar sem það viðmið gefur gott 

jafnvægi milli næmi og sértækni listans (Jorm, 2004). IQCODE hefur háa fylgni við 
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margvísleg vitræn próf (Ayalon, 2011; Jorm, 2004) og sýnt hefur verið fram á að listinn 

greini vel á milli heilbrigðra einstaklinga, fólks sem þjáist af heilabilun og þeirra sem 

þjást af vitrænni skerðingu sem er tilkomin af öðrum ástæðum en heilabilun (Ayalon, 

2011). Listinn hefur einnig háan áreiðanleikastuðul ásamt að mæla á réttmætan máta 

hnignandi vitræna getu yfir tíma (Jorm, 2004). IQCODE greinir einnig vel á milli fólks 

með klíníska heilabilunargreiningu og einstaklinga sem þjást af lyndisröskun. Listinn 

greinir ennfremur jafnvel og MMSE á milli vægrar vitrænnar skerðingar (e. mild 

cognitive impairment) og heilabilunar (Cherbuin o.fl., 2008).            

IQCODE hefur verið þýddur á fjölda tungumála, meðal annars á ensku, 

kínversku, frönsku og persnesku, og sýnt hefur verið fram á hátt réttmæti og 

áreiðanleika. Helsti áhættuþátturinn við notkun IQCODE er sá að niðurstöður hans 

kunna að verða fyrir áhrifum af kvíða og/eða þunglyndi aðstandanda. Það hefur þó ekki 

verið staðfest með óyggjandi hætti að tengsl séu þar á milli og ekki er hægt að útiloka 

þann möguleika að áhyggjur aðstandanda af ástandi sjúklingsins séu grunnforsenda 

slíkra áhrifa. Sumir aðstandendur veita betri og áreiðanlegri upplýsingar en aðrir, en lítið 

er vitað um hvað einkennir þá aðstandendur sem veita bestu upplýsingarnar. IQCODE er 

gott undirstöðumælitæki til skimunar fyrir heilabilun þegar sjúklingar eru ófærir um að 

ljúka taugasálfræðilegum prófum svo vel sé. Ástæður þess kunna að orsakast af því að 

viðkomandi eiga annað móðurmál eða menningu en þá sem ríkjandi er í viðkomandi 

landi, hafa litla menntun, eiga sögu um fyrri vitræna skerðingu eða eru ósamvinnuþýðir. 

Fyrir sjúklinga sem eiga ekki sögu um fyrrgreind atriði er best að nota IQCODE í 

sambland við önnur próf sem meta vitræna getu, til að mynda MMSE (Jorm, 2004). 

 

FBI kvarðinn  

Árið 1997 útbjó Andrew Kertesz FBI kvarðann. Listinn samanstendur af 24 

atriðum ætlað að greina persónuleikabreytingar eða hegðun sem er sértæk fyrir bvFTLD. 

Atriðunum er skipt í tvenns konar undirtýpur á kvarðanum; annarsvegar atriði sem mæla 

og magngreina minnkaða hegðun (neikvæð einkenni) og hinsvegar atriði sem mæla og 

magngreina hömlulausa hegðun (jákvæð einkenni). Mælt er á fjögurra þrepa kvarða 

(0,1,2,3) þar sem hærri heildarstigafjöldi bendir til aukinna hegðunar- og 

persónuleikabreytinga. Hæsti mögulegi stigafjöldi er 72. Neikvæð atriði listans hafa 

neikvæða fylgni við frammistöðu á hugrænum prófum. Fylgni milli neikvæðu 

einkennanna og aukinna stýritruflana og verri málgetu er í samræmi við vaxandi 
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útbreiðslu meina í framanverðum heilaberki sjúklinga (Boutoleau-Bretonniére o.fl., 

2012). FBI listinn var hannaður með það í huga að aðgerðabinda og magngreina 

persónuleikabreytingar og hegðunartruflanir hjá einstaklingum sem grunur var á að 

þjáðust af bvFTLD. Kvarðanum var jafnframt ætlað að meta alvarleika og umfang 

veikindanna og með endurteknum mælingum breytingu á framferði með tíma og 

möguleg áhrif meðferðar (Kertesz o.fl., 2000). Samstaða um viðmiðunarmörk fyrir 

greiningu hefur ekki náðst á milli rannsókna, en meðal annars hefur verið lagt til að 

mörkin séu dregin við >14 (Konstantinopolou o.fl., 2012), ≥30 (Kertesz o.fl., 2000) og 

≥27 (Boutoleau-Bretonniére o.fl., 2012; Kertesz, 2008) heildarstig á kvarðanum. Eftir 

því sem heildarstigum á kvarðanum fjölgar, þeim mun meiri líkur eru á réttri greiningu. 

FBI listinn hefur reynst vel í mati á framvinduhraða sjúkdómsins við eftirfylgni þeirra 

einstaklinga sem greinst hafa með FTLD (Boutoleau-Bretonniére o.fl., 2012).   

FBI listinn hefur bæði gott yfirborðs- og innihaldsréttmæti (Blair o.fl., 2007). 

Jafnframt býr hann yfir mikilli innri samkvæmni og áreiðanleiki milli matsmanna er hár 

(Kertesz o.fl., 2000). Kvarðinn greinir einnig á milli bvFTLD (framheilabilunar með 

hegðunartruflunum) og annarra undirtegunda FTLD (Blair o.fl., 2007; Milan o.fl., 2008) 

og greinir oftar réttilega á milli bvFTLD og Alzheimer heldur en aðrir kvarðar (Blair 

o.fl., 2007; Konstantinopolou o.fl., 2012). Í samanburðarrannsóknum sem hafa verið 

gerðar á FBI og öðrum matslistum hefur ítrekað verið sýnt fram á að FBI listinn sé 

nákvæmara og áreiðanlegra mælitæki en önnur sambærileg (Boutoleau-Bretonniére o.fl., 

2012; Milan o.fl, 2008; Blair o.fl., 2007). Meðal þeirra kvarða sem einnig hafa verið 

nýttir til að greina bvFTLD má nefna  The Neuropsychiatric Inventory (NPI) kvarðann 

og Frontotemporal Behavioral Rating Scale (FRS) kvarðann. Báðir hafa þeir reynst vel 

til aðgreiningar bvFTLD frá öðrum heilabilunum, en hvorugur hefur gefið góða raun við 

eftirfylgni og mat á framvindu einkenna (Boutoleau-Bretonniére o.fl., 2012). Fylgni 

milli NPI og FBI gefur til kynna að prófin tvö mæli áþekkar hugsmíðar (Blair o.fl., 

2007). 

 FBI listinn er settur fram á einfaldan máta og er afar auðveldur í fyrirlögn. 

Niðurstöður sem fást úr honum eru mikilvæg viðbót við upplýsingar sem 

taugasálfræðileg próf, meinafræðilegar rannsóknir og aðrar upplýsingar frá 

aðstandendum sjúklinga gefa. Listinn er gott tæki til að fylgjast með framvindu bvFTLD 

ásamt því að meta hvort, og þá hvernig, breytingar á hegðun eigi sér stað vegna klínískra 

inngripa. Kvarðinn er því gott mælitæki til að meta persónuleika- og hegðunartruflanir 
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hjá fólki með grun um heilabilun. Hafa skal í huga að eftir því sem líða tekur á 

sjúkdómsferli annarra heilabilana verða einkenni þeirra æ líkari einkennum bvFTLD. 

Því er afar mikilvægt að hægt sé að áætla nokkuð örugglega hversu langt á veg 

sjúklingurinn er kominn í sjúkdómsferli sínu áður en FBI eða aðrir kvarðar sérætlaðir til 

að meta hegðunar- og persónuleikabreytingar eru lagðir fyrir aðstandendur. Slík 

fyrirhyggjusemi getur dregið úr líkum á röngum greiningum (Blair o.fl., 2007).          

 

Samanburðarrannsóknir á IQCODE og FBI  

IQCODE og FBI listinn hafa ekki verið bornir saman áður að bestu vitund 

höfundar. Ætla má að fylgni milli listanna sé lítil eða engin þar sem IQCODE er afar 

minnismiðaður en FBI listinn metur persónuleika- og hegðunarbreytingar eins og sjá má 

í fyrrgreindri umfjöllun um kvarðana. Þess ber þó að geta að sum neikvæð einkenni FBI 

listans eru einnig afar algeng einkenni í Alzheimer sjúkdómnum og því kann stigafjöldi 

fyrir neikvæðu atriðin að reynast hár þrátt fyrir að ekki sé um bvFTLD að ræða (Alberici 

o.fl., 2007).      

 

Önnur mælitæki              

Meðal nýlegra framfara í greiningu heilabilana er framsetning kólínvirks vísis (e. 

EEG Cholinergic Index) í heilaritum. Á síðustu 10 árum hefur ör þróun á nýrri aðferð 

við að lesa úr niðurstöðum heilarita átt sér stað og þar hefur íslenskt fyrirtæki, Mentis 

Cura (mentiscura.is) verið framarlega í flokki. Yfirgripsmikil söfnun á heilaritum 

einstaklinga sem voru greindir með ákveðna sjúkdóma eða heilkenni í sambland við 

gögn heilbrigðra einstaklinga fór fram og afrakstrinum var komið fyrir í sameiginlegum 

gagnagrunni. Í gagnagrunninum eru heilaritin flokkuð eftir greiningu einstaklinganna 

með flóknum tölfræðilegum aðferðum. Hægt er að bera heilarit fólks með grun um 

heilabilun saman við umfangsmikið gagnasafnið og fá upplýsingar um hvort viðkomandi 

falli undir einhvern þann flokk sjúkdóma sem gagnasafnið nær utan um. Upplýsingar 

sem fást úr niðurstöðum samanburðarins eru líkindi þess að viðkomandi sjúklingur falli 

undir ákveðinn flokk. Niðurstöður byggja á því að sjúklingurinn sé ekki haldinn öðrum 

sjúkdómi en þeim sem gagnasafnið nær til. Í slíkum tilfellum er niðurstaðan að jafnaði 

ekki afgerandi. Þeir flokkar sem gagnagrunnurinn nær til eru heilbrigðir einstaklingar, 

væg vitræn skerðing sem hefur verið óbreytt í meira en 2 ár, þunglyndi, AD Alzheimer 
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sjúkdómur og Lewy sjúkdómur og Parkinson heilabilun (Jón Snædal, 2013). Enn vantar 

upplýsingar frá hópi sjúklinga með FTLD í gagnagrunninn.             

Rannsóknaraðferðin býr yfir mörgum kostum. Má þar meðal annars nefna að 

engra inngripa er þörf, framkvæmdin er tiltölulega kostnaðarlítil, öflun viðeigandi 

upplýsinga er talsvert auðveld og gott færi gefst á að fylgjast með sjúklingum í klínísku 

umhverfi (Mentis Cura, 2012).   

Í niðurstöðum heilaritsins er einnig að finna kólínvirkan vísi (e. Cholinergic 

Index). Helstu lyf ætluð til meðhöndlunar við Alzheimer eru kólínvirkir tálmar. Áhrif 

lyfjanna eru metin með vitrænum prófum og upplýsingum frá aðstandendum, en nýlegar 

rannsóknir benda til þess að mögulegt sé að mæla svörun kólinvirks kerfis heilans við 

lyfjunum. Lagt er til að breytingar í heilaritum sem sjá má hjá Alzheimer sjúklingum 

endurspegli fyrst og fremst vanvirkni í kólínvirka kerfinu. Kólínvirki vísirinn er borinn 

saman við tvær grunnlínur; önnur þeirra táknar niðurstöður heilarita heilbrigðra og hin 

niðurstöður heilarita Alzheimer sjúklinga. Með því að sjá hvar viðkomandi sjúklingur 

fellur á línurnar er hægt að meta líkur þess að hann sé með Alzheimer sjúkdóm (Mentis 

Cura, 2012). Rannsóknir sem hafa verið gerðar á efninu benda til þess að ef fólk er með 

lágan kólínvirkan vísi sé það líklegra til að svara meðferð með lyfjum sem er ætlað að 

efla kólínvirka kerfið. Rannsóknir benda ennfremur til þess að í sjúkdómsferli Alzheimer 

komi breytingar í heilariti snemma fram. Þar af leiðandi er ekki mælt með því að meta 

heilarit sjúklinga sem sýna mikil einkenni heilabilunar á þessum forsendum. Nytsemi 

gagnasafnsins hefur ekki verið prófuð að fullu á háöldruðu fólki og því er ekki mælst til 

þess að einstaklingar yfir 90 ára séu settir í rannsókn. Þar sem hugmyndin um 

kólínvirkan vísi er tiltölulega ný af nálinni á enn eftir að rannsaka notagildi 

aðferðarinnar og meta helstu próffræðilega eiginleika hennar (Jón Snædal, 2013).       

 

Mini-Mental State Examination, MMSE 

MMSE er eitt mest notaða mælitækið við skimun fyrir heilabilun hjá klínískum 

meðferðaraðilum (Tariq o.fl., 2006; Mitchell, 2009). Prófið var fyrst gefið út árið 1975 í 

þeim tilgangi að veita praktíska aðferð við að leggja mat á umfang vitrænnar hnignunar. 

MMSE inniheldur 19 stök atriði af 11 mismunandi sviðum. Atriðin á prófinu meta áttun, 

skráningu, athygli eða útreikninga, upprifjun, heiti hluta, endurtekningu texta, mál- og 

lesskilning, skrifaðan texta og teikningu flatarmyndar (Mitchell, 2009). MMSE er 
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takmörkunum háð, sér í lagi þegar það er lagt fyrir vel menntaða einstaklinga og í 

skimun fyrir vægri vitrænni skerðingu. Hjá menntuðum einstaklingum er mikil hætta á 

rjáfurhrifum í frammistöðu (Tariq o.fl., 2006). Rannsóknir hafa einnig sýnt að prófið 

gefi ekki áreiðanlegar niðurstöður í þeim tilfellum sem próftakar eiga annað móðurmál 

en það sem prófið fer fram á þar sem þeir eiga erfitt með að ljúka öllum atriðum þess 

(Mitchell, 2009). Frekari takmarkanir felast í því að heimilislæknum þykir fyrirlögn 

prófsins of tímafrek, vart verður gólfhrifa hjá einstaklingum sem eru á seinni stigum 

heilabilunar sem og hjá þeim sem taka prófið á öðru tungumáli en móðurmálinu. 

Viðmiðunarmörkin eru einnig háð aldri og menntunarstigi próftaka. Skiptar skoðanir eru 

á því hversu nytsamlegt MMSE er við greiningu heilabilunar, hvort það sé jafn gagnlegt 

hjá bæði heimilislæknum og sérfræðingum og hver bestu greiningarviðmiðin eru. Að 

öllu jöfnu er miðað við að viðmiðunarmörkin fyrir greiningu liggi við 23 á móti 24 að 

því gefnu að próftaki eigi að lágmarki 8 ára menntun að baki. Engin önnur stutt 

skimunartæki fyrir vitræna getu hafa verið kynnt sem sýna fram á marktækt betri 

próffræðilega eiginleika en MMSE. Þar af leiðandi er prófið mest notaða mælitækið af 

þessum toga í dag. MMSE hefur ágæta næmi og sértækni (Mitchell og Malladi, 2010) 

ásamt því að sýna hátt réttmæti og áreiðanleika  (Jorm, 2004). Prófið virðist því vera 

tiltölulega góð aðferð til að greina heilabilun, þrátt fyrir áður greinda annmarka 

(Mitchell og Malladi, 2010).   

 

Rannsóknarmarkmið 

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt. Í fyrsta lagi að útbúa íslenska þýðingu 

Frontal Behavioral Inventory (FBI), eða Framheilaatferlislista. Í öðru lagi að safna 

upplýsingum um eiginleika íslensku þýðingarinnar með forprófun og bera þær saman 

við upplýsingar frá öðrum mælitækjum notuðum við skimun fyrir heilabilunum. Þess er 

vænst að lítil eða engin marktæk fylgni finnist milli FBI kvarðans og IQCODE annars 

vegar þar sem þeim er ætlað að meta gjörólík einkenni og MMSE hinsvegar, en að góð 

fylgni muni vera á milli IQCODE og MMSE þar sem þeim er ætlað að meta svipuð 

einkenni. Einnig munu tengsl kólínvirka vísisins við fyrrgreind mælitæki vera skoðuð 

sem hefur ekki verið gert áður.  
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Aðferð 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru sjúklingar og aðstandendur þeirra, makar eða börn, sem komu 

í fyrstu heimsókn eða fyrstu endurkomu heimsókn til læknis á Minnismóttöku Landakots 

yfir sex vikna tímabil vorið 2013. Sjúklingarnir voru alls 30 talsins, þar af 14 karlar og 

16 konur. Meðalaldur þeirra var 71,8 ár með staðalfrávikið 10,7 ár. Yngsti sjúklingurinn 

var 44 ára og sá elsti 86 ára. Endanleg greining lá ekki fyrir hjá öllum sjúklingum. Af 

þeim sem höfðu verið greindir voru flestir með Alzheimer sjúkdóm (N=8) eða væga 

vitræna skerðingu sem oft er forstig Alzheimer sjúkdóms (N=6). Enginn sjúklinganna 

hafði verið greindur með bvFTLD, en 12 sjúklingar höfðu ekki fengið endanlega 

greiningu þegar þessi rannsókn var unnin. Tveir sjúklingar höfðu fengið greiningu um 

aðra tegund heilabilunar, einn sjúklingur greindist með geðhvörf og einn með annað 

minnistap 

 

Mælitæki 

Ensk útgáfa Frontal Behavioral Inventory (sjá á ensku í viðauka 1) var þýdd á 

íslensku af höfundi og leiðbeinanda og bakþýdd af sérhæfðum starfsmanni á 

Minnismóttöku Landakots. Þýðingin var síðan lagfærð til að tryggja að öll merking 

upphaflega listans kæmist til skila. Listinn var þýddur með leyfi höfundar. FBI listinn 

inniheldur 24 atriði, metin á fjögurra stiga Likert kvarða (0, engin/ aldrei til 3, 

alvarleg/oftast). Listinn inniheldur 12 atriði sem meta neikvæð einkenni (minnkun á 

hegðun) og 12 atriði sem meta jákvæð einkenni (aukning/hömluleysi í hegðun). 

Neikvæðu einkennin eru sinnuleysi, frumkvæði, tómlæti/tilfinningaleg flatneskja, 

ósveigjanleiki, persónuleg vanræksla, skipulagsleysi, eftirtektarleysi, tap á innsæi, 

málhelti, merkingarhrörnun, málstol og málrænt verkstol og framandi hönd (e. Alien 

hand). Jákvæðu einkennin eru hjakk/árátta, pirringur, óhófleg spaugsemi, hvatvísi/slök 

dómgreind, söfnunarárátta, óviðeigandi hegðun, eirðarleysi/ráf, árásarhneigð, tilhneiging 

til að setja óæta hluti í munninn, óhóflegir kynferðislegir tilburðir, notkunarhegðun (e. 

utilization behavior) og lausheldni á þvag og hægðir. Stigagjöf á listanum er þrískipt; 

heildarskor fyrir neikvæð einkenni, heildarskor fyrir jákvæð einkenni og samanlagt 

heildarskor jákvæðra og neikvæðra einkenna. Mest er hægt að fá 72 stig á listanum. 
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Aðrar mælingar 

Til viðbótar við FBI voru fengnar upplýsingar úr sjúkraskrá um niðurstöður 

IQCODE og MMSE sem eru rútínubundin próf á Minnismóttöku Landakots. Einnig 

voru fengnar upplýsingar um kólínvirka vísinn hjá þeim sem fóru í heilarit (sjá lýsingu í 

inngangi).  

 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin var gerð eftir innanhópasniði. Breyturnar sem notast var við voru 

niðurstöður FBI listans, sem tóku þrjú gildi (jákvæð einkenni, neikvæð einkenni og 

heildarstigafjöldi), kyn, niðurstöður MMSE prófs, niðurstöður IQCODE spurningalistans 

og niðurstöður úr kólínvirkum vísi í heilaritum. Fyrirlögn FBI listans fór ýmist fram á 

Minnismóttöku Landakots eða á heimili aðstandanda. Í öllum tilfellum var sjúklingur 

fjarstaddur.    

 

Framkvæmd 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og leyfi fékkst hjá Siðanefnd 

Landspítalans (veitt 27. mars 2013, erindi númer 23/2013). Öllum sjúklingum sem komu 

í fyrstu heimsókn eða fyrstu endurkomuheimsókn til læknis á Minnismóttöku Landakots 

um 6 vikna skeið var boðin þátttaka. Aðstandanda og sjúklingi var kynnt rannsóknin og 

sóst eftir skriflegu samþykki beggja til þátttöku. Allir þátttakendur fengu upplýsingablað 

um rannsóknina í sína vörslu auk eintaks af skriflegu samþykki. Að því loknu var farið 

með aðstandanda afsíðis og útskýrt fyrir viðkomandi hvernig stigagjöfinni við 

spurningunum á listanum væri háttað og hann jafnframt beðinn um að hafa í huga að 

alltaf væri verið að spyrja um breytingu á hegðun eða persónuleika frá því sem áður var. 

Eftir að hafa látið aðstandanda framangreindar leiðbeiningar í té voru spurningarnar 

lagðar fyrir. Ef aðstandandi skildi illa hvað var verið að spyrja um var viðkomandi 

spurning útskýrð nánar og dæmi gefin eftir þörfum. Að viðtali loknu voru stig fyrir 

neikvæð einkenni, jákvæð einkenni og stig fyrir bæði lögð saman. Í framhaldi af því var 

upplýsinga aflað úr sjúkraskrá um frammistöðu viðkomandi sjúklinga á MMSE prófi 

ásamt niðurstöðum úr IQCODE og heilariti. Að lokum voru niðurstöður fyrrgreindra 

prófa og rannsókna bornar saman við niðurstöður FBI listans og skoðað hvort 

prófin/rannsóknirnar tengdust honum.       
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Niðurstöður 

 

 Á töflu 1 má sjá helstu gildi allra prófanna sem var beitt í rannsókninni. Fjöldi 

niðurstaðna í heilariti var áberandi minni en fjöldi niðurstaðna í MMSE, IQCODE og 

FBI. Af þeim sökum var heilarit ekki tekið með í fylgniútreikninga.     

 

 

Tafla 1. Lýsandi tölfræði mælitækja. 

Mælitæki Fjöldi Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik 

FBI heildarstig 30 0 28 8,2 7,3 

FBI neikvæð einkenni 30 0 17 5,8 4,7 

FBI jákvæð einkenni 30 0 18 2,5 3,6 

IQCODE 29 3 5 3,7 ,6 

MMSE 28 19 30 25,2 3,6 

Heilarit 11 40,2 103,3 74,1 18,7 

 

 

Þegar normaldreifing gagnanna var skoðuð kom í ljós að engin af breytunum var 

normaldreifð. Bæði normal- og kassarit sýndu að öll gildi FBI (heildarstig, neikvæð 

einkenni og jákvæð einkenni) voru neikvætt skekkt. IQCODE og MMSE voru að sama 

skapi með skekkta dreifingu á normal- og kassaritum. Af þeim sökum og vegna 

smæðar úrtaksins var Kendall‘s tau-b stuðullinn notaður í stað Pearson stuðulsins til að 

meta fylgni milli stakra prófa.  

Á töflu 2 má sjá fylgni milli allra mælitækja. Ekki var marktæk fylgni milli 

MMSE og FBI kvarðans (heildarstigafjöldi, neikvæð einkenni og jákvæð einkenni) 

miðað við α = 0,05. Fylgni var á milli allra annarra prófa miðað við α = 0,05; MMSE 

og IQCODE; FBI jákvæð einkenni og FBI neikvæð einkenni; IQCODE og FBI 

neikvæð einkenni; IQCODE og FBI jákvæð einkenni; FBI heildarstigafjöldi og 

IQCODE.       
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Tafla 2. Fylgnirit yfir tengsl mælitækja. 

 FBI 

heildarstig 

FBI neikv. 

einkenni 

FBI jákvæð 

einkenni 

 

IQCODE 

 

MMSE 

 

FBI 

heildarstig 

Fylgnistuðull 1,000 ,879 ,571 ,603 -,233 

p - gildi . ,000 ,000 ,000 ,100 

Fjöldi 30 30 30 29 28 

FBI neikvæð 

einkenni 

Fylgnistuðull ,879 1,000 ,413 ,654 -,242 

p - gildi ,000 . ,003 ,000 ,088 

Fjöldi 30 30 30 29 28 

FBI jákvæð 

einkenni 

Fylgnistuðull ,571 ,413 1,000 ,361 -,039 

p - gildi ,000 ,003 . ,028 ,790 

Fjöldi 30 30 30 29 28 

IQCODE 

Fylgnistuðull ,603 ,654 ,361 1,000 -,328 

p - gildi ,000 ,000 ,028 . ,042 

Fjöldi 29 29 29 29 28 

MMSE 

Fylgnistuðull -,233 -,242 -,039 -,328 1,000 

p - gildi ,100 ,088 ,790 ,042 . 

Fjöldi 28 28 28 28 28 

 

 

Aðeins 11 sjúklingar höfðu farið í heilarit þegar niðurstöðurnar voru unnar. Í 

töflu 3 má sjá að af þeim sem höfðu fengið klíníska greiningu voru þrír greindir með 

væga vitræna skerðingu, tveir voru greindir með síðkominn Alzheimer sjúkdóm, einn 

með ótilgreinda tegund heilabilunar og fjórir höfðu ekki fengið greiningu þrátt fyrir 

niðurstöður úr heilariti. Einn sjúklingur greindist með geðhvörf, en sú greining kann að 

valda því að niðurstöður heilaritsins séu ekki marktækar.        
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Tafla 3. Niðurstöður heilarita og sjúkdómsgreiningar. 

Sjúklingur Kólínvirkur vísir Heilarit samræmist Klínísk greining 

1 81,36 Heilbrigði og Alzheimer Væg vitræn skerðing 

2 92,97 Heilbrigði Væg vitræn skerðing 

3 62,73 Alzheimer Væg vitræn skerðing 

4 67,39 Væg vitræn skerðing/Alzheimer Greining ókomin 

5 40,22 Alzheimer Alzheimer 

6 97,91 Heilbrigði Alzheimer 

7 103,26 Heilbrigði Greining ókomin 

8 61,54 Alzheimer Greining ókomin  

9 78,25 Heilbrigði og Alzheimer Greining ókomin 

10 61,32 Alzheimer Geðhvörf 

11 69,34 Alzheimer Heilabilun, ótilgreind 
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Umræða 

 

Meðalheildarstigafjöldi FBI var frekar lágur í hópi sjúklinganna í þessari 

rannsókn og undir greiningarviðmiðum. Séu greiningarviðmiðin sett við stigafjölda upp 

á >14 (Konstantinopolou o.fl., 2012) náðu fjórir sjúklingar lágmarksstigafjölda fyrir 

möguleika á bvFTLD greiningu. Séu greiningarviðmiðin hins vegar sett við stigafjölda 

upp á ≥27 (Boutoleau-Bretonniére o.fl., 2012) náði aðeins einn sjúklingur 

lágmarksstigafjölda til að fyrir mögulega bvFTLD greiningu. Sá sjúklingur hefur ekki 

fengið endanlega greiningu og því er ekki hægt að tilgreina sérstakan sjúkdóm að svo 

stöddu. Séu greiningarviðmiðin sett enn hærra, eða við ≥30 (Kertesz o.fl., 2000) náði 

enginn sjúklinganna greiningarmörkunum. 

Í rannsókn Alberici o.fl. (2007) fengu Alzheimer sjúklingar nokkuð háan 

stigafjölda fyrir neikvæð atriði FBI listans. Sjúklingarnir fengu færri stig á jákvæðum 

hluta listans sem er í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar. Meðalstigafjöldi 

Alzheimer sjúklinga í rannsókn Alberici fyrir bæði neikvæða og jákvæða hluta listans 

mældist 18,4 stig, samanborið við 25,6 stig hjá bvFTLD sjúklingum. Sé mið tekið af 

þeim niðurstöðum er það eðlilegt að Alzheimer sjúklingar fái um og yfir einn eða tvo 

tugi í heildarstigafjölda á FBI kvarðanum og meiri fylgni sé að finna milli IQCODE og 

neikvæðra atriða FBI en IQCODE og jákvæðra atriða FBI. Í þessari rannsókn sem hér er 

kynnt voru meðalstig Alzheimer sjúklinga á FBI 10,3 en sjúklingarnir voru einungis 8  

Allsherjargreining sem Martyr og Clare (2012) tóku saman leiddi í ljós að 

Alzheimer sjúklingar sýni oft skerta stýrigetu í tilteknum athöfnum snemma í 

sjúkdómsferlinu. Athafnirnar sem um ræðir teljast til flókinnar daglegrar virkni (e. 

instrumental activities of daily living, iADL), til að mynda fjármálastjórnun, innkaupum, 

símanotkun og lyfjastjórnun. Alzheimer sjúklingar eru líklegir til að eiga í erfiðleikum 

með daglega virkni á þeim tímapunkti sjúkdómsferilsins sem þeir fara á minnismóttöku. 

Sé áhugi meðferðaraðilans mestur fyrir því að skoða sambandið á milli stýrigetu og 

daglegrar virkni gæti spurningalisti sem skimar fyrir breytingum á daglegri virkni gefið 

jafn góðar upplýsingar um raunverulegt ástand sjúklings og aðrar frammistöðumælingar 

ætluðum að meta daglega virkni. FBI kvarðinn gæti því vel nýst í þessum hópi við mat á 

alvarleika vandamála tengdum stýrigetu.         
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Þar sem sjúkdómsgreining lá ekki fyrir hjá ríflega þriðjungi þátttakenda reyndist 

ekki mögulegt að skoða aðgreiningargetu FBI listans á milli Alzheimer sjúkdóms og 

bvFTLD. Fylgni milli neikvæðra einkenna FBI og IQCODE er mun sterkari en fylgni 

milli jákvæðra einkenna FBI og IQCODE. Þessar niðurstöður eru í þá átt sem búast 

mætti við. Eins og áður kom fram er IQCODE mjög Alzheimer miðaður kvarði. 

Neikvæðu einkenni FBI eru sömuleiðis þau einkenni listans sem eru líkari þeim 

einkennum sem koma fram hjá Alzheimer sjúklingum. Jákvæðu einkenni FBI geta 

vissulega einnig komið fram í Alzheimer sjúkdómi en sjaldnast snemma í 

sjúkdómsferlinu. Hér var um að ræða sjúklinga sem voru að byrja greiningarferlið svo 

ætla má að þeir sýni einhver þeirra neikvæðu einkenna sem lýst er í FBI, til að mynda 

sinnuleysi, áhugaleysi, skort á frumkvæði og eftirtektarleysi. Engin marktæk fylgni var á 

milli allra þriggja gilda FBI kvarðans (heildarstig, neikvæð einkenni og jákvæð 

einkenni) og MMSE, sem bendir til þess að kvarðarnir mæli ekki sömu hugsmíðina. Sú 

niðurstaða er í samræmi við væntingar og bendir til að mismunagreining gæti fengist við 

notkun mælitækjanna í fjölbreyttari hópi sjúklinga. Fylgni milli IQCODE og MMSE 

bendir til þess að kvarðarnir mæli sömu hugsmíðina og var það einnig í samræmi við 

væntingar. Þetta gildir í hópnum sem hér var rannsakaður og ekki er hægt að alhæfa um 

niðurstöðurnar, enda hópurinn bæði lítill og einsleitur með tilliti til sjúkdómsgreiningar. 

Þessi forathugun á FBI listanum leiddi ekki í ljós annmarka á uppbyggingu eða 

framsetningu stakra atriða hans.  

Niðurstöðum rannsóknarinnar ber að taka með fyrirvara vegna smæðar úrtaksins 

og einsleitni sjúklingahópsins. Hann endurspeglaði vissulega þá staðreynd að Alzheimer 

sjúkdómur er lang algengasti heilabilunarsjúkdómurinn. Það var erfitt að fá þátttakendur 

í rannsóknina og ekki hægt að útiloka að aðstandendur sjúklinganna hafi ýmist vitandi 

eða óafvitandi dregið úr eða gert hærra undir höfði alvarleika og umfangi einkenna 

ástvina sinna þar sem fólk er misjafnlega vel í stakk búið til að takast á við þessi 

einkenni snemma í greiningarferlinu. Það er til dæmis hugsanlegt að ónákvæmni hafi 

gætt í svörum aðstandenda á FBI listanum eða tilhneigingar til að gera lítið úr 

einkennum sjúklinga, enda er spurt um nokkuð afgerandi og afar óeðlilega hegðun á 

þeim kvarða. Einnig gæti það hugsast að einstaklingar sem var talað við í fyrstu 

endurkomu hafi svarað listanum öðruvísi en þeir sem svöruðu honum í fyrstu komu. 

Ástæðurnar mætti til að mynda rekja til þess að þegar sjúklingar koma í fyrstu 

endurkomu er þeim yfirleitt gefin upp sjúkdómsgreining. Sú vitneskja gæti skekkt svör 
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þeirra við spurningum um hegðunar- og persónuleikabreytingar. Einnig var stjórn á 

tilraunaaðstæðum ekki sambærileg milli viðtala þar sem sum þeirra fóru fram í 

tímaþröng hins klíníska veruleika og hugsanlegt er að ekki hafi allar nauðsynlegar 

upplýsingar komið fram í þeim tilfellum.  

Tengsl heilarita við FBI kvarðann, IQCODE og MMSE voru ekki skoðuð 

tölfræðilega vegna fárra þátttakenda (11). En með yfirborðslegri skoðun gagna virðist 

sem tengslin séu lítil í þessum fámenna hópi.  

Aðeins 11 sjúklingar af 30 voru búnir að fá niðurstöður úr heilaritum og einungis 

sjö þeirra voru búnir að fá klíníska sjúkdómsgreiningu þegar forrannsókninni lauk. Erfitt 

er því að segja til um, út frá yfirborðslegri skoðun gagna, hvort tengsl gætu verið milli 

kólínvirka vísisins og sjúkdómsgreiningar. Hafa ber einnig í huga að ekki er víst að 

gefnar sjúkdómsgreiningar séu endanlegar greiningar, enda sjúklingarnir að byrja 

greiningarferlið og hugsast gæti að með frekari rannsóknum og meiri upplýsingaöflun 

komi annað í ljós. Engir sjúklingar með bvFTLD eru í gagnagrunninum sem kólínvirki 

vísirinn byggir á, en tilvist slíkra upplýsinga gæti verið afar mikilvægur þáttur við 

aðgreiningu Alzheimer og bvFTLD. Í framtíðarrannsóknum væri athyglisvert að skoða 

hvernig styðjast má við kólínvirka vísinn í samhengi við upplýsingar frá 

aðstandendalistum og öðrum viðeigandi prófum í sjúkdómsgreiningu heilabilana, ekki 

síst við aðgreiningu Alzheimer sjúkdóms og bvFTLD. En til þessa þarf stærri og klínískt 

fjölbreyttari sjúklingahóp.  

Á Minnismóttöku Landakots er notast við MMSE, heilarit og IQCODE við 

skimun og greiningu á heilabilun (fleiri greiningaraðferðum er beitt en ekki verður farið 

nánar í þær hér). Prófin gefa hagnýtar og góðar upplýsingar en vegna þess hversu 

Alzheimer miðuð þau eru er hætta á að hegðunar- og persónuleikabreytingar séu 

vangreindar og þörf á þar til gerðum mælitækjum er brýn. FBI listinn kemur til greina 

sem slíkt mælitæki, en vegna fárra bvFTLD sjúklinga á rannsóknartímabilinu reyndist 

ekki mögulegt að reikna næmi og sértækni listans. Þörf er á að rannsaka tengsl FBI 

listans við IQCODE í mun stærra og umfangsmeira samhengi sem og í fjölbreyttari 

sjúklingahóp en hér hefur verið tíundað svo hægt sé að skera úr um notagildi íslenskrar 

gerðar listans á áreiðanlegan hátt.   
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Viðauki 1 

 

FRONTAL BEHAVIORAL INVENTORY (FBI) 

NAME: 

AGE: 

DIAGNOSIS: 

DATE: 

CAREGIVER: 

EXAMINER: 

 

Explain to the caregiver that you are looking for a change in behavior and personality. 

Ask the caregiver these questions in the absence of the patient. Elaborate if necessary. 

At the end of each question, ask about the extent of the behavioral change, and then 

score it according to the following: 

 

          0                     1                       2                      3 

(none / never)       (mild / occasional)       (moderate / often)      severe / most of the time) 

 

Negative Behavior Score: Total of 1 – 12: _____ 

Disinhibition Score: Total of 13-24 : _____ 

 

Total Score: _____ 

 

 

References: 

Kertesz, A., Davidson, W., & Fox, H. (1997). Frontal behavioral inventory: diagnostic 

criteria for frontal lobe dementia. Can J Neurol Sci, 24(1), 29-36. 

 

Kertesz, A. (1998). The quantification of behavior in frontal lobe dementia. In A. 

Kertesz & D. G.Munoz (Eds.), Pick's disease and Pick complex (pp. 47-67). New York: 

Wiley & Sons, Inc. 
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Negative Behavior Questions: 

1. Apathy: Has s/he lost interest in friends or daily activities or is s/he interested in 

seeing people or doing things? 

0    1    2    3 

 

2. Aspontaneity: Does s/he start things on his/her own, or does s/he have to be asked? 

0    1    2    3 

 

3. Indifference, Emotional Flatness: Does s/he respond to occasions of joy or sadness 

as much as ever, or has s/he lost emotional responsiveness? 

0    1    2    3 

 

4. Inflexibility: Can s/he change his/her mind with reason or does s/he appear stubborn 

or rigid in thinking lately? 

0    1    2    3 

 

5. Personal Neglect: Does s/he take as much care of his/her personal hygiene and 

appearance as usual, or does s/he neglect to wash or change his/her underwear? 

0    1    2    3 

 

6. Disorganization: Can s/he plan and organize complex activity or is s/he easily 

distractible, impersistent, or unable to complete a job? 

0    1    2    3 

 

7. Inattention: Does s/he pay attention to what is going on or does s/he seem to lose 

track or not follow at all? 

0    1    2    3 

 

8. Loss of Insight: Is s/he aware of any problems or changes in behavior, or does s/he 

seem unaware of them or deny them when discussed? 

0    1    2    3 

 

9. Logopenia: Is s/he as talkative as before or has the amount of speech significantly 

decreased? 

0    1    2    3 

 

10. Semantic Dementia: Does s/he ask what words mean, has trouble comprehending 

words, and/or objects, or does s/he know the meaning of words? 

0    1    2    3 

 

11. Aphasia and Verbal Apraxia: Does s/he make language or pronunciation errors or 

has s/he developed stuttering or repeating sounds recently? 

0    1    2    3 

 

12. Alien Hand and/or Apraxia: Has s/he developed clumsiness, stiff hand, inability to 

use utensils or appliances, or does a hand interfere with the other, or behaves as if it did 

not belong, or can s/he use both hands as before? 

0    1    2    3 

 

 

 

Negative Behavior Score: Total of 1 – 12: _____ 
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Disinhibition Questions: 

13. Perseverations, Obsessions: Does s/he repeat or perseverate actions or remarks? 

Are there any obsessive routines or behaviors, or has s/he always been a creature of 

habit? 

0    1    2    3 

 

14. Irritability: Has s/he been irritable, short-tempered, or is s/he reacting to stress or 

frustration as s/he always had? 

0    1    2    3 

 

15. Excessive Jocularity: Has s/he been making jokes excessively or offensively or at 

the wrong time, or has s/he always had a jocular manner or a quirky sense of humor? 

0    1    2    3 

 

16. Impulsivity/Poor Judgment: Has s/he been using good judgment in decisions, 

spending or driving, or has s/he acted impulsively, irresponsibly, neglectfully or in poor 

judgment? 

0    1    2    3 

 

17. Hoarding: Has s/he started to hoard objects or money excessively or has her/his 

saving habits remained unchanged? 

0    1    2    3 

 

18. Inappropriateness: Has s/he kept social rules or has s/he said or done things outside 

what are acceptable? Has s/he been rude, or childish? 

0    1    2    3 

 

19. Restlessness/Roaming: Has s/he been pacing, walking, driving excessively or is the 

activity level normal? 

0    1    2    3 

 

20. Aggression: Has s/he shown aggression, or shouted at anyone or hurt anyone 

physically or is there no change in this respect? 

0    1    2    3 

 

21. Hyperorality: Has s/he been drinking or eating excessively anything in sight, or 

developing food fads, or even putting objects in his/her mouth, or has s/he always had a 

large appetite? 

0    1    2    3 

 

22. Hypersexuality: Has sexual behavior been unusual or excessive? This could include 

remarks or undressing, or is there no change in this respect? 

0    1    2    3 

 

23. Utilization Behavior: Does s/he seem to need to touch, feel, examine, or pick up 

objects within reach and sight, or can s/he keep his/her hands to him/herself? 

0    1    2    3 

 

24. Incontinence: Has s/he wet or soiled his or herself or does s/he have problems that 

can be explained by urinary infection or childbirth/prostate? 

0    1    2    3 

 

           Disinhibition Score: Total of 13-24 : _____ Total Score: _____ 
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