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FTD
En gruppe nevrodegenerative sykdommer

Progressive avvik i atferd, eksekutiv funksjon, språkfunksjon og 
motorikk

Vanligvis debut før 65 år

Kan imitere psykiatrisk sykdom

Subklassifiseres utifra:

-Klinisk fenotype

-Proteinopatier

-Genetikk

Bang et al., frontotemporal dementia, Lancet 2015; 386: 1672–82



FTD / FTLD
FTD, frontotemporal demens, kliniske syndromer
◦ Hovedsyndromene
◦ bvFTD: Atferdsvarianten av FTD
◦ svPPA: Semantisk progressiv afasi / Semantisk demens
◦ nfvPPA: Ikke-flytende progressiv afasi

◦ De beslektede syndromene
◦ FTD-ALS/MND Frontotemporal demens med ALS (MND)
◦ PSPS Progressiv supranukleær paralyse-syndrom
◦ CBS Kortikobasalt syndrom

FTLD, frontotemporal lobær degenerasjon
◦ De underliggende nevropatologiene som fører til FTD



Underliggende patologi
kontra klinisk syndrom
Én underliggende patologi kan gi helt ulike kliniske syndromer

Ett klinisk syndrom kan være forårsaket av helt forskjellige patologier





FTLD (underliggende patologi)

Hovedtypene av FTLD
◦ FTLD-tau
◦ FTLD-TDP
◦ FTLD-FET (kalles også FTLD-FUS)
◦ FTLD-UPS
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FTLD (underliggende patologi)

Hovedtypene av FTLD
◦ FTLD-tau
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Står for cirka 90% av all FTLD



FTLD-tau
(tau-assosiert nevropatologi)

Tau-proteinet, oppdaget i 1975, finnes i hele nervesystemet

Det er involvert i å sette sammen og stabilisere mikrotubuli
◦ Stive, hule fibre som utgjører cellens strukturelle rammeverk (cytoskjelettet)
◦ Hjelper celler å beholde formen sin, er med i celledelingsprossessen og er

essensielle for transport av materialer inne i cellen

Hjernen produserer seks ulike isoformer av tauprotein

Den delen av proteinet som binder til mikrotubuli inneholder repeterte
segmenter, enten tre eller fire (3R-tau og 4R-tau)

Hjernen har normalt samme mengde av tre- og fire-repetisjonsisoformer

Man tror at denne balansen er avgjørende for nevronenes normale
funksjon

Ved ulike nevropatologier kan den ene isoformen dominere
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Typer av tau-assosiert 
frontotemporallapsdegenerasjon
(FTLD-tau)
Picks sykdom 3R-tau

PSP, progressiv supranukleær paralyse 4R-tau

CBD, kortikobasal degenerasjon 4R-tau

GGT, globular glial tauopathy 4R-tau

AGD, argyrophilic grain disease 4R-tau
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MAPT-genet (1998)
(Microtubule-Associated Protein Tau)

MAPT-genet inneholder instruksjonen for å lage tau-protein

Over 50 mutasjoner er beskrevet i dette genet

Avhengig av hvilke deler av genet som aktiveres dannes enten 4R eller
3R-tau
◦ Nevrofibrillære floker ved AD inneholder både 4R og 3R tau
◦ Picks sykdom har mest 3R-tau
◦ CBD, PSP, GGT og AGD har mest 4R-tau
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MAPT-genet
(Microtubule-Associated Protein Tau)

…fortsettelse….

MAPT-mutasjoner kan gi ulike typer av kliniske syndromer: bvFTD, 
nfvPPA, PSP-S, CBS
◦ Men sjeldent ALS

Ved MAPT-mutasjoner ser man ofte mer symmetrisk atrofi
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FTLD-TDP
TDP-43  transactive response DNA-binding protein 43 kDa
2006 viste man at TDP-43 var det dominerende proteinet ved det som tidligere 
ble kalt FTLD-U (tau-negativ, ubiquitin-positiv FTLD), og ved ALS

Man vet ikke eksakt funksjon av TDP-43 i cellen, men det er knyttet til RNA på 
ulike måter

Ved sykdom finner man patologisk forandret TDP-43 som aggregater i cellene

Det finnes fire typer av TDP-43-patologi: A, B, C og D

FTLD-tau
FTLD-TDP
FTLD-FET
FTLD-UPS



Fire ulike TDP-43-patologier
Basert på morfologi og utbredelse i hjernen

A (40-50%) -Kan gi bvFTD, nfvPPA og CBS, men sjeldent ALS
◦ GRN-mutasjoner er assosiert med denne typen patologi

B (30%) -Mest assosiert med forandringer i nedre motorneuron, med eller uten ALS
◦ Kan gi ALS, FTD eller ALS med FTD
◦ C9orf72-mutasjoner er assosiert med denne typen patologi

C (25%) -Vanligste typen av nevropatologi ved svPPA (90%)

D (Sjelden) -Unikt knyttet til mutasjon i VCP-genet og den meget sjeldne tilstanden                                         
IBMPFD 

(Inclusion body myopathy with early-onset Paget disease and frontotemporal dementia)
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GRN-genet (2006)
GRN-genet inneholder instruksjoner for å lage proteinet granulin (kalles også
progranulin)
◦ Finnes i alle typer av celler, særlig de som deler seg raskt. Hjelper til å regulere vekst, 

deling og overlevelse av disse cellene. Spiller også viktige roller i tidlig fosterutvikling, 
regulering av immunrespons og sårtilheling.

Granulin er aktivt i flere typer av hjerneceller, men dette vet man mye mindre
om. Det virker å være avgjørende for overlevelsen til nevroner.

GRN-mutasjoner er assosiert med TDP-43-patologi type A
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GRN-genet
…fortsettelse…

Klinisk syndrom oftest bvFTD eller nfvPPA, men også CBS. ALS er sjeldent
◦ Kan også begynne med hukommelsessvikt

Ofte asymmetrisk atrofi frontotemporoparietalt

Eneste mutasjon som gir hvitsubstansforandringer

10-30% av familier der man oppdager GRN-mutasjon har ingen familieanamnese 
(lav penetranse)
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C9ORF72-genet (2011)
Chromosome 9 open reading frame 72

C9orf72-genet inneholder instruksjoner for å lage proteinet C9orf72, som
forekommer rikelig i cortex og i motornevroner

Sannsynligvis spiller C9orf72 viktige roller ved produksjon av RNA, ved
proteinsyntese fra RNA, og ved intracellulær transport av RNA

Mutasjoner i C9orf72 er mest asossiert med TDP-43-patologi type B, men kan også
være A
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C9ORF72-genet
…fortsettelse…

Kliniske syndromer ved C9orf72-mutasjoner: vanligst er bvFTD, men ALS og FTD 
med ALS er også vanlige

Kan ha et langsomt forløp med bare subkortikal atrofi
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Sammenfatning nevropatologi
Basert på hvilke patologisk forandrede proteiner man finner ved 
immunhistokjemi

Ekstremt forvirrende, pga at nomenklaturen forandres hele tiden når 
man oppdager nye proteiner som kan være involvert

Tau og TDP43 er vanligste typen patologi (90%)

Legg merke til at «Picks sykdom» er én spesifikk tau-relatert 
nevropatologi, men også en eldre benevning på FTD generelt



Sammenfatning genetikk
40-60% av tilfeller av FTD har en familiehistorikk med 
motoriske symptomer, psykiatrisk sykdom eller demens

I større serier kan man påvise mutasjoner hos rundt 30%

10-25% har autosomalt dominant arvelighet
Av syndromene er ALS mest arvelig, og svPPA minst 
arvelig

De vanligste mutasjonene er i C9orf72, MAPT og GRN



Tekniske funn ved 
frontotemporal demens
MR eller CT caput: Atrofi, mest uttalt i frontal- og temporallappene.  
◦ Atrofi kan mangle helt, særlig hos yngre og lavutdannede

FDG-PET: Nedsatt opptak frontotemporalt

Spinalvæskemarkører: kan ha (lett) senket amyloid og forhøyet totaltau, 
men ikke fosfotau

Amyloid-PET: negativ



Frisk 78-åring 65-åring med bv-FTD



Frisk 78-åring 65-åring med bv-FTD



78-åring med AD 65-åring med bv-FTD



bvFTD

FDG-PET scan med to års mellomrom



Frontotemporal demens, 
atferdsvarianten
Alle symptomene ved FTD kan man se også ved andre 
demenssykdommer
◦ Men da langt ut i forløpet

Ved frontotemporal demens kommer disse symptomene tidlig i 
forløpet, uten andre samtidige demenssymptomer



Frontotemporal demens, 
atferdsvarianten
Mange av disse symptomene kan forekomme også hos friske, så det må 
være en forandring fra tidligere, noe som tydelig avviker fra personens 
tidligere væremåte

Det er sjeldent at en FTD-pasient har alle disse symptomene
◦ Diagnosekriteriene krever tre av seks symptomgrupper



Atferdsvarianten av 
frontotemporal demens

Hovedsymptomer

(som kommer tidlig i forløpet)

1. Uhemmet atferd med mangel på innsikt

2. Apati eller initiativløshet

3. Tap av sympati eller empati

4. Persevererende, stereotyp, eller tvangsmessig / ritualisert atferd

5. Hyperoralitet eller forandrede spisevaner

6. Eksekutive vansker ved testing, men relativt sett velbevart 
hukommelse og visuospatial funksjon



1. Uhemmet atferd
Sosialt upassende atferd
◦ Invadere personlig sfære, upassende berøring, være familiær med fremmede

Tap av normal oppdragelse eller anstendighet
◦ Upassende vitser, grovt språk, uhøflig atferd uten anger eller sjenanse

Impulsive, forhastede eller uvørne handlinger
◦ Begynner med pengespill, stjeling, dårlige beslutninger uten å ta hensyn til 

konsekvensene



2. Apati
Affektiv apati: Mangel på interesse eller bekymring

Motorisk apati: Minsket initiativ til bevegelse («Han sitter bare der»)

Kognitiv apati: Manglende ønske om å starte med målrettede aktiviteter

Sosial tilbaketrekning

Trenger oppmuntring for å delta i samtaler, gjøre oppgaver eller bevege 
seg

Apati kan lett mistolkes som depresjon



3. Tap av sympati / empati
Ufølsomhet eller mangel på interesse overfor andre

Responderer ikke på andres behov eller følelser

Minsket sosial interesse, relaterer ikke til andre, mindre personlig varme
◦ Blir ikke bekymret dersom et familiemedlem blir syk

Gir slemme kommentarer til andre uten å forstå at de blir såret

Har ingen forståelse for hvordan deres egen sykdom påvirker andre



4. Persevererende, stereotyp, eller 
tvangsmessig / ritualisert atferd
Kan være enkel motorisk atferd som banking eller tromming med 
hender eller føtter, klapping, gnikking, smatting, plukking

Tvangsmessig vandring, samling av verdiløse ting, tvangsmessig telling, 
stadige toalettbesøk

Gjentakelse av samme handlinger hver dag

Stereotypier i talen med stadig gjentakelse av samme fraser

Ekstrem opptatthet av enkelte ting



5. Hyperoralitet eller 
forandrede spisevaner
Forandrede spisevaner, ofte i retning av mer søte ting og karbohydrater

Øket konsum av alkohol, røyking

Overspising 

Stapper munnen full av mat

Tar mat fra andres tallerkener

Hyperoralitet: Putter alt i munnen, spiser ting som er uspiselige



Annen typisk atferd ved FTD
Pasienten er rigid, sta, og klarer ikke å endre mening eller handlemåte

Pasienten går med klær som er skitne eller hullete

Pasienten slutter å bekymre seg om personlig hygiene, hårklipp etc



Testresultater ved FTD
Vanlige standardtester er ofte helt normale
◦ MMSE, klokketest, trailmaking test

Man må også vurdere atferden i samtale og testsituasjon
◦ Uhemmet atferd
◦ Impulsivitet
◦ Distraherbarhet
◦ Brukeratferd (utilisation behaviour)



Atferd i testsituasjonen som er typisk 
ved FTD
Uhemmet atferd
◦ Pas forteller uoppfordret intime detaljer. Pas kommer med ubehagelige 

kommentarer til deg, alternativt unormalt positive kommentarer («Du er så 
flink!» «Så pen du er!» «Jeg elsker deg!»)

◦ Pas sier kjønnsord eller andre grovheter, og ler av det

Impulsivitet
◦ Pas er utålmodig og begynner på oppgaven før du får forklart den

Distraherbarhet
◦ Pas distraheres av lyder eller av ting han ser. Kommenterer bilder på veggene, 

bøker i bokhyllen, utsikten ut av vinduet
◦ Pas reiser seg opp midt i samtalen og går rundt i rommet

Brukeratferd (utilisation behaviour)
◦ Pas tar ting som ligger på bordet eller i rommet ellers, og bruker dem, 

undersøker dem, leker med dem eller kommenterer dem



Konkrete svar
Svarer konkret ved spørsmål om likheter
◦ Appelsin – banan «De er ikke lik hverandre, bananer er gule og avlange, men 

appelsiner er runde og orange»
◦ Bord – stol «Ja de har jo fire bein og man sitter ved bordet på stolen»
◦ Kåpe – dress «Begge er lange»

Gir konkrete forklaringer på ordtak og uttrykk
◦ Kaste stein i glasshus: «Det skal man ikke gjøre, da går glasset i stykker» «Det er 

feil å knuse og ødelegge ting»
◦ Svartmale: «Det er at man maler noe med svart maling»



Manglende innsikt
Pårørende er fortvilet, pasienten er helt ubekymret og gir uttrykk for at 
han er fullstendig frisk

Pasienten kan ofte fortelle hva pårørende mener, og forklare at han er 
uenig i det
◦ «Ja, min kone sier at jeg har forandret personlighet radikalt, men jeg syns nå 

ikke det»



Hva kan skille atferdsvarianten 
av FTD fra psykiatrisk sykdom?
Ifølge flere studier er det to ting som kan skille

1. Språkproblemer (benevning)

2. Resultat på abstraksjon - likheter



Behandling av frontotemporal 
demens
Vanlige demensmedikamenter har ingen effekt

Miljøtiltak
◦ Oftest fungerer strikte, firkantede regler best
◦ Tydelig grensesetting
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