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Forekomst kognitiv svikt og demens etter hjerneslag

• Ca. 15000 personer rammes av hjerneslag i Norge årlig.

• 55-82% av pasienter med førstegangsslag utviser kognitiv svikt i tidlig fase 
(Rasquin et al. 2004; Nys et al. 2007, Lesniak et al. 2008) . 

• 25-30% oppfyller diagnostiske kriteria for demens tre måneder etter slaget (Barba et 
al. 2000; Tatemichi et al. 1993, Pendlebury & Rothwell 2009). 

• Av pasienter med kognitiv svikt som ikke oppfyller demensdiagnose (”Vascular 
Cognitive Impairment No Dementia”) utvikler anslagsvis 40-50% demens over en 5-års 
periode (Wentzel et al. 2001; Ingles et al. 2002; Serrano et al. 2007). 

• Kognitiv svikt i tidlig fase er assosiert med: 
- Kognitiv svikt senere i forløpet (van Zandvoort et al. 2005)
- Avhengighet i ADL-funksjoner (Larson et al. 2005)
- Depressive symptomer og redusert livskvalitet (Nys et al. 2006)
- Død (Patel et al. 2002)
- Psykososial belastning på omsorgsgiver (Thommessen et al. 2001)

3

Presenter
Presentation Notes
  



Risikofaktorer for kognitiv svikt og demens 
etter hjerneslag

• Sosiodemografiske faktorer (alder, utdannelse)

• Slagkarakteristika (lokalisasjon, størrelse)

• Vaskulære risikofaktorer (inkl tidligere slag, diabetes 
mellitus, atrieflimmer)

• Kognitiv reduksjon forut for slaget  

• Genetisk sårbarhet - ApoE ε4???
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Apolipoprotein E-genet (ApoE)

• Lokalisert på kromosom 19. 

• Genet koder for plasmaproteinet apolipoprotein E (APOE), som 
bl.a.regulerer omsetningen av fettstoffer i kroppen og er viktig 
for reparasjon, regenerasjon og vekst av celler (Mahley & Rall 
2000).

• Genet er polymorft, og opptrer vanligvis i tre ulike alleler 
(former): ApoE2, ApoE3 og ApoE4. 

• ApoE4 er en sterk risikofaktor for Alzheimer’s sykdom med sen 
debut (Corder et al 1993), og er assosiert med redusert kognitivt 
funksjonsnivå etter traumatisk hodeskade og muligens ved 
normal aldring (Waters and Nicoll 2005).
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The distribution of APOE genotypes in a meta-analysis of 45 
studies from 17 countries (n=14799) 

(Dallongeville et al. 1992)

Allele ε2 ε3 ε4 

ε2 0,6% 10,7% 1,6%

ε3 62,4% 22,3%

ε4 2,3%
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ApoE ε4 og kognitiv svikt etter hjerneslag

• Lite studert og resultatene er ikke entydige:

• Ballard et al. (2004): 
APOE epsilon4 and cognitive decline in older stroke patients with early 
cognitive impairment: 
The ApoE e4-carriers were 2.5 times more likely to have cognitive impairment 
no dementia

• Rowan et al. (2005):
Impact of ApoE e4 on Poststroke Cognition in Subjects over 75 Years of Age:  
No outcomes significantly associated with ApoE e4

• Baum et al. (2007): 
No association between ApoE e4 and post stroke cognitive impairment 
(measured by the MMSE).
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Hypotese

• Hjerneslagpasienter med ett eller to ApoE ε4-alleler vil utvise en 
større forekomst av kognitiv svikt etter slaget.
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Forsøkspersoner

• 152 pasienter innlagt på Slagrehabiliteringsposten, OUS, Ullevål, 
med diagnostisert iskemisk eller hemorragisk hjerneslag.

• Eksklusjonskriterier:
- pasienter uten norsk som morsmål
- alvorlig syns- eller hørselssvekkelse
- alvorlig psykiatrisk lidelse/rusmisbruk

• Antall dager mellom sykehusinnleggelse og testing: 
Mean 18.3 dager (SD 13.4)
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Metode

1. Måling av kognitiv svikt etter hjerneslaget:
The Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS)

2. Foreslåtte risikofaktorer for kognitiv svikt etter slaget:
a) Sosiodemografiske (alder, utdannelse,kjønn)      e) Nevrologisk svekkelse: 
b) ApoE-genotype - National Institute of Health Stroke 
c) Kognitiv svikt før slaget Scale (NIHSS)

- The Informant Questionnaire on Cognitive       f) Topografisk lokalisasjon og 
Decline in  the Elderly (IQCODE) alvorlighetsgrad:

d) Vaskulære risikofaktorer: - The Oxfordshire Community Stroke
Inklusive hypertensjon, hyperlipidemi, Project Classification (OCSP)
diabetes mellitus, angina pectoris,
atrieflimmer, myokardialt infarkt,
tidligere slag, tidligere TIA,
sigarett røyking.
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Sosiodemografiske og kliniske data (n = 152)
• Alder, mean (SD) 76.8 år (10.5)

• Kjønn 47% kvinner / 53% menn

• Type slag:
- Infarkt                              84%
- Intracerebral blødning         15%
- Infarkt med blødning              1%

• Slaglokalisasjon:    
- Høyre hemisfære                          41%    
- Venstre hemisfære                        43%
- Annet (bilateralt, hjernestamme,    16%

lillehjerne)

• Nevrologisk utfall: Total NIHSS-skåre, mean (SD)  6.8 (6.7)

• Tidligere slag                                 29% 

• Kognitivt reduserte før slaget: IQCODE-skåre 3.44+ 18%
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Forekomst av kognitiv svikt målt med RBANS (n=152)

RBANS-indeks
Ingen svikt 

(>10.prosentil)
Mild svikt 

(2.3-10. prosentil)
Alvorlig svikt 

(<2.3 prosentil)

Innlæring 69% 3% 28%

Visuopersepsjon/
konstruksjon

62% 4% 34%

Språk 51% 16% 33%

Oppmerksomhet 30% 9% 61%

Utsatt hukommelse 53% 17% 30%

Total Skala
(MMSE-SKÅRE)

39%
26.8 (2.4 SD)

12%
22.9 (3.6 SD)

49%
16.7 (8.4 SD)
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Sammenhenger mellom foreslåtte risikofaktorer 
og tilstedeværelse av kognitiv svikt etter 
hjerneslaget  (n = 152)

Ingen 
kognitiv svikt
(RBANS Total
Index ≥77.5)

n = 60

Kognitiv svikt 
(RBANS Total
Index  < 77.5)

n = 92

p-verdi

Sosiodemografiske variabler:
- Alder, år 
- Utdannelse, år
- Kjønn, kvinner  

76.4 (10.6)
11.5 (3.7)

26 (43)

77.1 (10.5)
11.1 (3.5)

45 (49)

0.691
0.474
0.511

Genetisk disposisjon:
- ApoE ε4 positive 6 (10) 29 (32) 0.003**

Kognitiv reduksjon forut for slaget:
- IQCODE  (n= 53 + 78) 3.11 (0.20) 3.30 (0.38) 0.006**

Vaskulære risikofaktorer:
- Hypertensjon (behandlet) 
- Hyperlipidemi (behandlet) 
- Diabetes mellitus (behandlet) 
- Sigarett røyking 
- Angina pectoris (behandlet) 
- Atrieflimmer
- Tidligere myokardialt infarkt 
- Tidligere slag 
- Tidligere TIA 

26 (43)
3 (5)

11(18)
13 (22)
9 (15)

19 (32)
10 (17)
12 (20)
8 (13)

42 (46)
12 (13)
17 (19)
24 (26)
15 (16)
21 (23)
17 (19)
32 (35)
20 (22)

0.868
0.163
1.000
0.568
1.000
0.260
0.831
0.067
0.208

Slagkarakteristika:
Type 
- Infarkt
- Blødning
-Infarkt med blødning

OCSP-klassifikasjon
- TACS 
- PACS 
- LACS
- POCS
Lokalisasjon
- Høyre
- Venstre
- Annet (bilateral, hjernestamme, lillehjerne) 
Nevrologisk svekkelse
- NIHSS Total skåre 

53 (88)
7 (12)
0 (0)

1 (2)
22 (37)
28 (47)
9 (15)

28 (47)
21 (35)
11 (18)

3.3 (3.1)

75 (82)
15 (16)

2 (2)

24 (26)
47 (51)
18 (20)

3 (3)

35 (38)
45 (49)
12 (13)

9.1 (7.4)

0.360

<0.001**

0.304

<0.001**

13



Uavhengige risikofaktorer for kognitiv svikt etter hjerneslag 
(RBANS Total Index ≤ 77.5)

Odds Ratio (OR)
for kognitiv svikt

med 95% konfidensintervall (KI)

Kognitiv
svikt
n (%)

Ingen
kognitiv

svikt
n (%)

Ujustert p-verdi Justert p-verdi

ApoE ε4-
positiv 29 (32) 6 (10) 4.1 (1.6 to 10.7) 0.003 3.7 (1.2 to 11.6) 0.022

IQCODE 
≥ 3.44+ 20 (26) 3 (6) 5.7 (1.6 to 20.5) 0.007 9.2 (2.3 to 37.2) 0.002

Total or
partial 
anterior 
stroke 
syndromes

71 (77) 23 (38) 5.4 (2.7 to 11.1) <0.001 3.2 (1.3 to 8.0) 0.013

NIHSS
Total
Skåre > 5 

57 (62) 9 (15) 9.2 (4.0 to 21.0) <0.001 7.3 (2.7 to 19.7) <0.001
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ApoE og relasjon til kognitiv svikt målt ved IQCODE (før slaget) og 
RBANS Total Index (etter slaget)
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Sammenligning av kognitive profiler etter slaget 
(ApoE ε4 positive vs ApoE ε4 negative)

ApoE ε4-negative
(n = 117)

ApoE ε4-positive
(n = 35) p-verdi

RBANS Indeks-skårer:
- Innlæring
- Visuospersepsjon/konstruksjon
- Språk
- Oppmerksomhet
- Utsatt hukommelse
- Total skåre

- Svekket motorisk funksjon i
dominant hånd (NIHSS 5b > 0) 

- Afasi (NIHSS item 9 > 0) 

- Mini Mental Status Examination 

89.0 (19.7)
83.5 (18.7)
79.6 (13.7)
71.7 (11.2)
82.8 (15.3)
76.3 (14.7)

28 (24)
39 (33)

22.3 (6.9)

80.6 (13.8)
81.1 (17.8)
73.1 (9.8)
68.2 (9.0)
76.7 (10.0)
68.7 (7.5)

6 (17)
8 (23)

20.3 (8.4)

0.006**
0.511
0.002**
0.060
0.007**
<0.001**

0.492
0.299

0.234
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Konklusjon studie 1 

• Tilstedeværelse av ett eller to ApoE ε4-alleler kan være en 
signifikant uavhengig risikofaktor for kognitiv svikt etter et 
hjerneslag, og spesielt innenfor funksjoner knyttet til episodisk 
innlæring/utsatt hukommelse og språk.
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Studie 2

• Kritikk mot studie 1:
Den påviste assosiasjonen mellom ApoE ε4 og kognitiv svikt i tidlig fase etter 
slag kan skyldes at ApoE ε4-positive kommer seg saktere enn ε4-negative, og 
at det således ikke er uttrykk for en irreversibel kognitiv svikt.

• Dersom det er tale om en irreversibel kognitiv svikt,vil ytterligere kognitiv 
svekkelse over tid kunne forventes blant ApoE ε4-positive sammenlignet med 
ApoE ε4-negative. Målsetning med studie 2 var å teste ut denne hypotesen i 
et 13 måneders longitudinelt oppfølgingsstudie. 
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Forsøkspersoner 

• Ved 13 måneders oppfølgingsundersøkelse:
- 76 pasienter (50%) bodde hjemme
- 28 pasienter (18%) i sykehjem
- 24 pasienter (16%) var døde
- 24 pasienter (16%) hadde trukket seg

dvs. av 152 pasienter inkluderte ved baseline, gjennomførte 104 pasienter 
oppfølgingsundersøkelse etter 13 måneder.      

• Antall dager mellom sykehusinnleggelse og oppfølgingsundersøkelse: 
- Mean 408.4 dager (SD 41.2)
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Metode

1. Måling av kognitiv svikt etter hjerneslaget:
The Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS)

2. Foreslåtte risikofaktorer for kognitiv svikt etter slaget:
a) Sosiodemografiske (alder, utdannelse, kjønn) e) Nevrologisk svekkelse: 
b) ApoE-genotyping - National Institute of Health Stroke
c) Kognitiv svikt før slaget Scale (NIHSS)

- The Informant Questionnaire on Cognitive f) Topografisk lokalisasjon og 
Decline in  the Elderly (IQCODE) alvorlighetsgrad:

d) Vaskulære risikofaktorer: - The Oxfordshire Community Stroke
Inklusive hypertensjon, hyperlipidemi, Project Classification (OCSP)
diabetes mellitus, angina pectoris,
atrieflimmer, myokardialt infarkt,
tidligere hjerneslag, tidligere TIA,
sigarett røyking.
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Kognitive prestasjoner, ADL fungering, og  depressive symptomer 
ved baseline og 13 måneder etter slaget (n =104)

Baseline 13 måneder p-verdi

Kognitive prestasjoner:
RBANS Index Skårer
- Innlæring
- Visuopersepsjon/konstruksjon
- Språk
- Oppmerksomhet
- Utsatt hukommelse
- Total Skåre

MMSE Total skåre

ADL-fungering:
- Barthel Index
- mRS

Depressive symptomer:
- MADRS skåre

89 (25)
82 (34)
76 (22)
70 (18)
82 (22)
73 (20)

25 (7)

16 (9)
3 (3)

7 (9)

89 (39)
94 (45)
82 (25)
65 (18)
83 (29)
78 (29)

25 (9)

18 (7)
3 (3)

6 (9)

0.317
<0.001**
0.406
0.990
0.034*
0.001**

0.990

0.001**
0.147

0.540
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Risikofaktorer for kognitiv svikt 13 måneder etter slaget 
(RBANS Total Index ≤ 77.5)

Kognitiv
Svikt
n (%)

Ingen
kognitiv

svikt
n (%)

Ujustert
OR (95% CI) p-verdi

Justert
OR (95% KI) p-verdi

ApoE ε4-positiv 18 (35) 7 (14) 3.4 (1.3 to 9.1) 0.014 3.6 (1.1 to 12.1) 0.038

Alder ≥ 80 yrs 33 (64) 22 (42) 2.4 (1.1 to 5.2) 0.032 2.7 (1.0 to 7.8) 0.058

IQCODE ≥ 3.44 13 (28) 4 (8) 4.5 (1.4 to 15.1) 0.014 4.3 (1.1 to 17.6) 0.041

Tidligere slag 23 (44) 8 (15) 4.4 (1.7 to 11.1) 0.002 7.5 (2.4 to 23.9) 0.001

Total or partial 
anterior stroke
syndromes

36 (69) 23 (44) 2.8 (1.3 to 6.3) 0.011 2.1 (0.7 to 6.3) 0.211

NIHSS
Total Skåre > 5 26 (50) 12 (23) 3.3 (1.4 to 7.7) 0.005 4.3 (1.3 to 13.7) 0.015

OR (95% KI) = Odds Ratio med 95% konfidensintervall
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ApoE-genotype og kognitiv fungering målt ved  IQCODE (før slaget) 
og RBANS Total Index (ved baseline og 13 mnd etter slaget)

IQCODE  (før slaget)
(n = 96)

RBANS Total Index 
ved baseline

(n = 104)

RBANS Total Index  
etter 13 mnd

(n = 104)

ApoE-
allele

No. 
subjects 

(%)
Median 

(IQR)
p-value

No. 
subjects 

(%)
Median 

(IQR)
p-value Median 

(IQR)
p-value

ε3/ε2 12 (13) 3.06 (0.25)

0.346

14 (13) 81.0 (27.0)

0.018

87.0 (28.8)

0.007
ε3/ε3 61 (63) 3.04 (0.33) 65 (63) 75.0 (21.0) 82.0 (31.5)

ε4/ε3 19 (20) 3.19 (0.58) 21 (20) 70.0 (12.0) 65.0 (18.5)

ε4/ε4 4 (4) 3.31 (0.41) 4 (4) 62.0 (2.3) 62.0 (0.0)
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Sammenligning av kognitive profiler ved baseline og 
13 måneder (ApoE ε4-positive vs ApoE ε4-negative)

Baseline 13 måneder

ApoE ε4-
negative
(n = 79)

ApoE ε4-
positive
(n = 25)

p-verdi
ApoE ε4-
negative
(n = 79)

ApoE ε4-
positive
(n = 25)

p-verdi

RBANS Index skårer:
- Innlæring
- Visuopersepsjon/
konstruksjon

- Språk
- Oppmerksomhet
- Utsatt hukommelse
- Total skåre

Mini Mental Status:
Total skåre (0-30)
Orientering tid (0-5)
Orientering sted (0-5)

94.0 (23.0)

82.0 (33.0)
82.0 (23.0)
70.0 (18.0)
85.0 (23.0)
77.0 (21.0)

25.0 (7.0)
4.0 (2.0)
5.0 (1.0)

83.0 (25.0)

78.0 (27.5)
71.0 (16.5)
65.0 (11.5)
76.0 (14.5)
65.0 (11.5)

26.0 (8.0)
4.0 (2.0)
5.0 (2.0)

0.012*

0.532
0.024*
0.188
0.031*
0.007**

0.459
0.021*
0.630

91.0 (36.0)

97.0 (46.0)
84.0 (25.0)
70.0 (21.0)
91.0 (29.0)
83.0 (32.0)

26.0 (8.0)
5.0 (2.0)
5.0 (1.0)

77.0 (27.0)

85.0 (44.5)
71.0 (25.0)
62.0 (8.0)
71.0 (16.5)
62.0 (17.0)

22.0 (12.3)
2.5 (4.0)
5.0 (1.0)

0.001**

0.598
0.179
0.035*
0.002**
0.003**

0.054
0.004**
0.556
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ApoE ε4 og andre utfallsmål

• Ingen assosiasjon mellom ApoE ε4 og andre utfallsmål ved baseline eller 13 
mnd, inklusive: 

- død
- institusjonalisering
- ADL-fungering (Barthel Index and Frenchay  Social Activity Index)
- nevrologisk svekkelse (NIHSS)
- depressive symptomer (MADRS)
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Potential mechanisms by which there are APOE ε4
genotype differences in response to acute brain injury

(Horsburgh et al. 2001) 
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Konklusjoner 

• ApoE ε4 representerer en uavhengig, signifikant risikofaktor for 
kognitiv svikt både ved baseline og 13 måneder etter 
hjerneslaget

• ApoE ε4 er gjennom oppfølgingsperioden assosiert med 
progresjon i kognitiv svekkelse, spesielt på oppgaver relatert til 
episodisk innlæring og hukommelse.  
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Wulffmorgenthaler
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