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Några områden 
kopplade till exekutiva 
funktioner:

Tidigt drabbade 
områden vid FTD:

§ ACC
§ Frontoinsula
§ Prefrontalcortex

§ Parietalcortex

§ Thalamus
§ Basala ganglier

§ ACC
§ Frontoinsula
§ Prefrontalcortex

§ Parietalcortex (tidigt 
vid vissa typer av FTLD)

§ (Thalamus)
§ (Basala ganglier)



Arnold Pick
1892

Brun et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1994 och Neary et al. Neurology, 1998



Demografi FTD

• Ca 5 % av samtliga demensfall, minst 20 % av 
tidigt debuterande 

• Prevalens 15-20/100 000 (45-64 år) 
• Insjuknandeålder ofta  <65 år 
• Könsfördelning – relativt jämn
• Starkt varierande duration! 
• Ärftlighet 30-50%, autosomalt dominant ca 20%

Ratnavalli et al 2002, Passant 2005, Rohrer et al 
2009, Snowden et al 2011



Frontotemporal demens (FTD)

Kliniska syndrom

• Beteendevariant (bvFTD) 
• Progressiv språkstörning 

– seman=sk demens (SD)
– progressiv icke-flytande afasi (PNFA)
– (Logopen afasi (LPA))

• Överlappning med neurologiska sjukdomar: 
– amyotrofisk lateralskleros (ALS/MND)
– progressiv supranukleär pares (PSP) 
– Kor=kobasal degenera=on (CBD)



Dagens frågor

• Hur y/rar sig exeku3v dysfunk3on vid FTD? 
• Hur ser profilen av exeku3v dysfunk3on ut i olika subtyper av FTD? 
• Kan bedömning av exeku3v dysfunk3on hjälpa oss i 

differen3aldiagnos3ken gentemot andra kogni3va och psykiatriska 
sjukdomar?

• Vilka konsekvenser leder exeku3v dysfunk3on vid FTD 3ll?
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Klinik, patologi och genetik vid FTD



Vad är exeku+v dysfunk+on (vid FTD)?

Försämrad förmåga till:
• Planering
• Beslutsfattande
• Arbetsminne
• Hantering av feedback/självkorrigering
• Inhibition/strategibyte
• Mental flexibilitet

Modifierat utifrån  DSM-5



FTD-beteendevariant (bvFTD) –
uppdaterade diagnostiska kriterier

A. Ohämmat beteende
B. Apati/initiativlöshet
C. Förlust av sympati/empati
D. Perservativt, stereotypt, 

tvångsmässigt/ritualistiskt 
beteende

E. Hyperoralitet/förändrat 
ätbeteende

F. Typisk neuropsykologisk profil 
(exekutiva nedsättningar, 
relativt bevarat minne och 
visuospatiala funktioner)

• Möjlig – kliniska symtom
• Sannolik – klinik + imaging
• Definitiv – klinik + genetik eller 

patologi

Minst 3 av 6

Modifierat utifrån Rascovski et al 2011. 
The International Behavioural Variant FTD 
Criteria Consortium (FTDC)



Primär progressiv afasi
PNFA

I. Minst ett av följande kärnsymptom
A. Grammatiska fel
B. Mödosamt, icke-flytande tal (apraxia of speech)
Minst två av följande: 
A. Nedsatt förståelse av syntaktiskt komplexa 

meningar
B. Bevarad förståelse av enskilda ord
C. Bevarad objektigenkänning
II. Imaging-stöd
A. Klinisk diagnos PNFA samt
B. Ett eller flera av

1. Övervägande  vänstersidig atrofi av 
posteriora frontoinsula på MR

2. Övervägande  vänstersidig hypoperfusion
eller hypometabolism av posteriora
frontoinsula på SPECT eller PET 

III. PNFA med definitiv patologi
A. Klinisk PNFA diagnos och 
B. Histopatologiskt bekräftad förekomst av specifik 

neurodegenerativ patologi eller
C. Känd patogen mutation

SD
I. Båda av följande kärnsymptom:
A. Nedsatt benämningsförmåga
B. Nedsatt förståelse av enskilda ord
Minst 3 av följande: 
A. Försämrad igenkänning av objekt
B. Ytdyslexi eller dysgrafi
C. Bevarad förmåga till repetition
D. Bevarad språkproduktion 
II. Imaging-stöd
A. Klinisk diagnos SD
B. Ett eller flera av

1. Övervägande anterior temporallobsatrofi
2. Övervägande anterior temporal 

hypoperfusion eller hypometabolism på 
SPECT eller PET

III. SD med definitiv patologi
A. Klinisk SD diagnos och 
B. Histopatologiskt bekräftad förekomst av specifik 

neurodegenerativ patologi eller
C. Känd patogen mutation

Modifierat utifrån Gorno-Tempini et al 2011. 



Hur mäter vi exekutiv dysfunktion vid FTD?

• Kognitiv testning:
– TMTB, verbalt flöde (letter fluency), Stroop

• Skattningsformulär:
– FBI, BRIEF vuxenversion, m fl

• Neuropsykologisk undersökning:
– D-KEFS (inkl TMT, colour word interference test, ToL, 

ordspråk, 20 frågor), Brixton, Hayling



Hur ser profilen av exeku0v dysfunk0on ut 
vid olika subtyper av FTD? 

MR-bild bvFTD MR-bild  PNFA MR-bild SD



Fall bvFTD

Fallspecifik
data borttagen



bvFTD

• Tidig och ofta uttalad exekutiv dysfunktion, ingår i kliniska 
kriterier för sjukdomen!

• Tester kan vara normala i tidigt skede

• Engagemang av dorsolaterala prefrontalcortex – utfall i 
exekutiva tester (Kramer et al., 2003; Olney et al, 2017)

• Koppling exekutiv funktion – patologisk subtyp?
• Obs! Exekutiva tester av tveksamt värde i differentiering mot 

”fenokopior”, dvs fall som uppfyller kriterier för möjlig bvFTD
men inte progredierar. Fenokopia pga primär psykiatrisk 
sjukdom uppvisar ofta minst lika uttalad exekutiv dysfunktion 
(Vivjerberg et al, J Clin Psychiatry, 2017).



Fall PNFA

Fallspecifik
data borttagen



PNFA

• Nedsättning i exekutiva tester vanligt förekommande
• Mindre uttalat exekutiv dysfunktion än vid bvFTD
• Skillnader mellan olika patologier?



Fall SD
Fallspecifik
data borttagen



SD

• Exekutiv dysfunktion sannolikt senare än vid bvFTD.
• Tidig uttalad exekutiv dysfunktion kan indikera 

avvikande patologi (Spinelli et al, 2017)



PSP/CBD

• PSP kan ha tidiga uttalade dysexekutiva 
symptom, fångas i tester (TMTB, verbal 
fluency)

• CBD/CBS – svår diagnos kliniskt



Differen'aldiagnos'k

• Skillnader i exekutiv dysfunktion jfr med övriga 
sjukdomar
– Tidigare vid FTD 
– Exekutiva tester kan inte säkert skilja mot AD 
– Annan dysexekutiv profil än AD? 

• Kan inte diskriminera mot primär psykiatrisk sjukdom 
(Vivjerberg et al, J Clin Psychiatry 2017)



Konsekvenser av exekutiv dysfunktion vid 
FTD

• Exekutiv dysfunktion och beteendesymptom orsak till 
funktionsnedsättning vid FTD 

(Moheb et al, Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2017)



Slutsats

• Exekutiv dysfunktion är en del i symptombilden vid 
frontotemporala sjukdomar, med skillnad mellan subtyper.

• Exekutiv dysfunktion är mest uttalad vid bvFTD, men ibland 
svårfångad i tidigt skede. Framträder senare vid SD. 

• Det krävs mer forskning för att klargöra differentialdiagnostiskt 
värde av exekutiva tester vid FTD.

• Exekutiv dysfunktion är starkt bidragande till den 
funktionsnedsättning som dessa sjukdomar leder till.


