Cerebrale mikroblødninger – en
diagnostisk utfordring?
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Kasuistikk 1
-

▪
▪
▪

Mann i 70-årene. Tidl. vesentlig frisk
Vår 2015: Innlagt for trombolysevurdering grunnet
kraftnedsettelse i ve. overekstremitet.
Gitt trombolyse. Tilbakegang av symptomer
CT caput: ingen etablerte infarktforandringer. CT
perfusjon: symmetrisk perfusjon
CT angiografi: mistanke om 50 % stenose hø. arteria
carotis interna. Operert med trombendarterektomi
Innsatt på ASA + Plavix (sistnevnte senere erstattet med
Persantin Ret pga. rektalblødning)

Kasuistikk 1 fortsetter
▪

▪
▪
▪
▪

Høst 2015: innlagt med like symptomer som et halvt år
før (forbigående kraftsvikt ve. arm, 20 min varighet). MR
caput -15: ”Gammelt infarkt cerebellum. Intet tilkommet”.
Triplex halskar, telemetri, ekko cor uten patologiske funn.
Oppfattet som TIA.
2016 og -18: Ytterligere 2 episoder med samme klinikk.
Symptomvarighet 10-20 min.
Epilepsi??
Henvist til gjentatt MR caput med hemosekvens

Kasuistikk 2
▪
▪

▪
▪

Mann i 70 årene. Tidligere vesentlig frisk. Ikke-røyker
Henvist slagpoliklinikk grunnet gjentatte episoder med
skjevhet hø. side av ansikt etter å ha stått opp på
morgenen. Varighet 15-30 min
8 slike episoder siste 3 mnd.
MR-caput prehospitalt:
• «Kroniske iskemiske forandringer. Også enkelte
høysignalforandringer subkortikalt. Midtstillet og normalt
ventrikkelsystem, ingen patologi i hjernestammen eller
cerebellum.»
→Fastlegen har startet med Albyl-E 75 mg og
Simvastatin20 mg

Kasuistikk 2 fortsetter
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Normale funn ved klinisk u.s.
VIDERE PLAN??
Dobbel platehemming og høydose statin
Henvist til Holterregistrering => normalt
Henvist til UL halskar => veggforandringer, ingen stenoser
Henvist til EEG => negativ
Henvist til nevrologisk konsultasjon => malperfusjon pga.
lavt BT?
Henvist gjentatt MR med hemosekvens

Kasuistikk 3
▪
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▪
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Mann i 70 årene. Alkoholoverforbruk. Hereditet for
hjerte/kar sykdom i tidlig alder
Skal ha brukt ASA 220 mg daglig i over 20 år
Først kortvarig episode (sekunder) med ordletingsvansker
og afasi. 2 uker senere innlagt grunnet forbigående,
halvsidig nummenhet ansikt. Etylpåvirket ved innkomst
CT caput: u.a. UL halskar: u.a. Holter: u.a.
Diff. diagnoser: Etanolpåvirkning? Epilepsi? TIA?
Henvist til MR med hemosekvens

MR-caput-funn
▪

▪

▪

Kasuistikk 1: ”Infarkt av eldre dato (cerebellum). Noe
mikroblødninger perifert i begge cerebrale hemisfærer
samt hemosiderose i høyre fissura sylvii. Funnet kan passe
med cerebral amyloid angiopati” (radiologene er litt
usikre…)
Kasuistikk 2: ”Hvitsubstansforandringer. På hemosekvens
små flekker kortikalt og subkortikalt i begge hemisfærer,
radiologisk forenelig med amyloid angiopati”
Kasuistikk 3: ”Punktformige forandringer temporalt som
kan tale for subakutte infarktforandringer. Spredt
mikrohemorrhagi perifert i begge cerebrale hemisfærer.
Cerebral amyloid angiopati må mistenkes”

«Standard» T2 - sekvens

T2*-vektet sekvens

Radiologiske funn
▪
▪
▪

▪
▪

(Mikro)blødningene etterlater hemosiderinavleiringer
kortikalt-subkortikalt
Disse visualiseres ikke på CT og er vanskelig å se på
”vanlige” MR-sekvenser (T1/T2)
Cerebrale mikroblødninger har blitt økende funn ved
utvikling av MR-sekvenser
Mikroblødninger er et funn som forekommer ved
cerebrovaskulær sykdom, demens og normal aldring
Hva er normalt og hva er sykdom?

Hemosekvens (T2*/SWI)
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Tidligere måtte vi be spesifikt om T2*-vektede bilder på MRrekvisisjon der det klinisk var mistanke om CAA
Etter oppgradering av MR maskinen på LDS siste halvår, har
SWI-sekvens blitt standard ved MR caput u.s.
Ved både T2* og SWI-sekvens, kan signaltap representere
hemosiderin, kalsifisering, fysiologisk ferritin, melanom, luft
og noen paramagnetiske kontrastmidler
SWI er svært sensitiv (med ikke spesifikk) metode for
påvisning av hemosiderinavleiring
Signaltap grunnet hemosiderin-avleiring kan påvises flere år
etter forekomst av intracerebral blødning
Imaizumi, Detection of Hemosiderin Deposition by T2*-Weighted MRI After Subarachnoid
Hemorrhage, Stroke 2003

Mikroblødninger
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Mikroblødninger
▪
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Det opereres med ulike cut-off for skille mellom mikro- og
makroblødninger. Fra en maksimal diameter på 5-10 mm
og i noen studier ned til 2 mm
Prevalens av tilfeldig påviste cerebrale mikroblødninger er
i den eldre hjemmeboende populasjonen estimert til 1123 %
Markør for småkarsykdom?
Klinisk og patologisk signifikans av mikroblødninger er
under pågående diskusjon
Vernooij MW, van der Lugt A, Ikram MA, et al. Prevalence and risk factors of cerebral microbleeds: the
Rotterdam Scan Study. Neurology. 2008;70(14):1208–14
Martinez-Ramirez, Cerebral microbleeds: overview and implications in cognitive impairment, Alzheimers Res
Ther, 2014; 6(3): 33.

Mikroblødninger – signifikans?
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Kan påvises hos friske individer
Den kliniske og prognostiske betydningen av CMB hos
friske eldre er fortsatt dårlig forstått
Topografisk utbredelse av MB i hjernen antas å være
representativ for visse underliggende vaskulopatier
Andre paramagnetiske substanser enn hemosiderin kan gi
signaltap på MR, inkl. kalsifiseringer, jernavleiring eller
deoksyhemoglobin
Slike artefakter er mer problematiske ved metoder med
høyere følsomhet slik som SWI-sekvens
Martinez-Ramirez, Cerebral microbleeds: overview and implications in cognitive impairment, Alzheimers Res
Ther, 2014; 6(3): 33.

Mikroblødninger – vaskulær patologi
▪
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▪
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Histopatologiske analyser hos pas. med CMB (pas. som
har gjennomgått ICH) har primært vist følgende patologi:
1. Hypertensiv vaskulopati
2. Cerebral amyloid angiopati (CAA)
Ved hypertensiv vaskulopati har MB en tendens til å
foreligge sentralt (basalgangliene, thalamus,
hjernestamme og cerebellum)

▪

MB ved cerebral amyloid angiopati foreligger perifert
Greenberg et al. Cerebral Microbleeds: A Field Guide to their Detection and
Interpretation, Lancet Neurology 2012

Mikroblødninger - Cerebral amyloid angiopati
▪
▪

▪

CAA er assosiert med kortikal (sjelden cerebellar)
fordeling
Dette ligger til grunn for den radiologiske diagnosen av
sannsynlig CAA hos pas. med hjerneblødning, i henhold til
de validerte Boston-kriteriene
CAA diagnosen skal ikke settes hvis MB er lokalisert i
basalgangliene, thalamus eller hjernestamme

Diagnostiske kriterier for CAA (Boston kriterier)
Postmortem us viser:
Sikker CAA

Perifer, kortikal eller subkortikal blødning
Alvorlig CAA med vaskulopati
Fravær av annen diagnose
Kliniske data og vev (fra hematom eller
kortikal biopsi) viser:

Sannsynlig CAA med støttende patologi

Perifer, kortikal eller subkortikal blødning
En viss grad av CAA i vev
Fravær av annen diagnose
Kliniske data og MR el CT viser:

Sannsynlig CAA

Multiple blødninger begrenset til perifere,
kortikale eller subkortikale regioner
(cerebellare blødninger tillates)
Alder > 55 år
Fravær av andre årsaker til blødning
Kliniske data og MR el CT viser:

Mulig CAA

Enkel perifer, kortikal, eller subkortikal
blødning
Alder > 55 år
Fravær av andre årsaker til blødning

Cerebral amyloid angiopati (CAA)
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Småkarssykdom i hjernen
Karakteriseres av progressiv avleiring av β-amyloid i små
og mellomstore kar i hjerne og leptomeninger
Avleiringene fører til fibrinoid nekrose og
mikroaneurismer i affiserte kar. Ruptur av aneurismer gir
mikro- og makroblødninger
Kan opptre sporadisk, sammen med Alzheimers sykdom
Noen få familiære årsaker (transthyretin amyloidose –
ATTR)
Ingen sammenheng med systemisk amyloidose

Amyloidavleiringer i media og adventitia i små og
mellostore kar. Kongorødt

Klinikk
▪
▪
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CAA kan være asymptomatisk
Spontan eller warfarinrelatert-ICH
Progredierende nevrologiske symptomer
Kognitiv svikt
TIA-lignende anfall forekommer hos ca. 20 %. «Amyloid
spells». Antas å skyldes unormal aktivitet i korteks pga.
små blødninger
Gjentatte korte (min), ofte stereotype anfall med svakhet,
nummenhet eller parestesier
Tilstedeværelse av mikroblødninger i korresponderende
område i korteks

Risikofaktorer
▪
▪
▪
▪

Hypertensjon ser ut til å være den mest konsistente
faktoren assosiert med CAA (og ICH) utover alder
Lavt serum-kolesterol. Risikoen er uavhengig av LDL og
dermed usikkert om dette er statineffekt. Alkohol?
Ikke nok evidens til å fraråde statiner (obs! ved ICH)
Økt forekomst av CMB ved APOE ε4/ε4 genotype

Greenberg et al. Cerebral Microbleeds: A Field Guide to their
Detection and Interpretation, Lancet Neurology 2012

Risiko for ICH
▪
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CMB kan være prediktorer for senere ICH
Hjerneblødningene ved CAA er ofte overflatiske, og strekker ut i
subaraknoidalrommet. Sjelden gjennombrudd til ventriklene
Blant 94 pas. med CAA som ble fulgt etter ICH, var forventet 3 års
kumulativ risiko for fremtidig symptomatisk blødning på 14% for de
med bare en lesjon, 17% for 2 lesjoner, 38% for 3 til 5 og 51% for ≥ 6
MB-lesjoner
Høyere antall mikroblødninger ved baseline var også forbundet med
økt forekomst av fremtidig kognitiv svekkelse, nedsatt ADL-funksjon
eller død ved oppfølging
Prediktiv verdi av CAA hos pas. uten gjennomgått ICH er ukjent.
Grunnlag for videre studier

Hemorrhage burden predicts recurrent intracerebral hemorrhage after lobar
hemorrhage.Greenberg SM, Eng JA, Ning M, Smith EE, Rosand J
Stroke. 2004 Jun; 35(6):1415-20.

ICH ved CAA

Blødning ved CAA er
kortikale eller
subkortikale (A).
I motsetning til
hypertensive
blødninger (B-E).

Fra Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127:1064-8

CAA antikoagulasjon
▪

▪

Hos pas. med sterk indikasjon for antikoagulasjon (jmf. AF
og høy CHADS-risiko) anbefales det fortsatt
antikoagulasjon hos pas. med asymptomatisk CAA
Ved gjennomgått ICH relatert til CAA, anbefaler man
seponering av antikoagulasjon
Patient-specific decision-making for warfarin therapy in nonvalvular atrial
fibrillation: how will screening with genetics and imaging help?Eckman MH, Wong
LK, Soo YO, Lam W, Yang SR, Greenberg SM, Rosand J
Stroke. 2008 Dec; 39(12):3308-15.
Can patients be anticoagulated after intracerebral hemorrhage? A decision
analysis.Eckman MH, Rosand J, Knudsen KA, Singer DE, Greenberg SM
Stroke. 2003 Jul; 34(7):1710-6.

CAA - platehemming
▪
▪
▪

▪

Platehemming anses generelt å innebære relativt lav
risiko for ICH sammenlignet med antikoagulasjon
Det er funnet økt forekomst av mikroblødninger hos pas
som bruker platehemmende beh.
Platehemming kan øke risiko for reblødning etter ICH og
frarådes generelt
Individuell vurdering hos asymptomatiske pas.
Antiplatelet use after intracerebral hemorrhage.Viswanathan A,
Rakich SM, Engel C, Snider R, Rosand J, Greenberg SM, Smith
EE
Neurology. 2006 Jan 24; 66(2):206-9.
Use of antithrombotic drugs and the presence of cerebral
microbleeds: the Rotterdam Scan Study.

CAA - hjerneinfarkt
▪

▪
▪

Nevropatologiske studier antyder en sammenheng
mellom CAA og små iskemiske infarkter (i tillegg til
blødning)
I en mindre studie fant man små infarkter hos 15 % av
pas. med CAA. Primært i korteks og subkortikalt
Infarktene var assosiert med antall mikroblødninger, men
ikke med konvensjonelle vaskulære risikofaktorer

Silent ischemic infarcts are associated with hemorrhage burden
in cerebral amyloid angiopathy. Kimberly. Neurology.
2009;72(14):1230.

CAA – demens
▪
▪

▪
▪
▪

Avanser CAA er forbundet med kognitiv svikt
Det er funnet økt forekomst av CAA ved obduksjon av pas.
med Alzheimers demens sammenlignet med
kontrollgruppen. 83 % av obduserte pas. med AD hadde
en viss grad av CAA. 25 % hadde moderat til høy grad av
CAA.
Mekanismen for denne sammenhengen er usikker. Felles
risikofaktorer eller mer?
CAA som markør for småkarsykdom.
Stigende alder. Amyloid-avleiring. Assosiasjon med
APOε4-mutasjon.
Cerebral amyloid angiopathy in the brains of patients
with Alzheimer's disease: the CERAD experience,
Part XV.

CAA - relatert inflammasjon
▪

▪
▪
▪

▪

En liten undergruppe av pas. med CAA utvikler CAArelatert inflammasjon. Sanns. følge av uhensiktsmessig
immunrespons på β-amyloid avleiring.
Epileptiske anfall, hodepine og raskt progredierende
kognitiv svikt
MR funn (T2) av leukoencefalopati. CT angiografi uten
holdepunkter for vaskulitt.
Anti-amyloid autoantistoffer kan påvises i CSF (ikke
kommersielt tilgjengelige p.t.)
Tilstanden responderer på steroidterapi
Cerebral amyloid angiopathy-related inflammation presenting
with steroid-responsive higher brain dysfunction: case report and
review of the literature, J Neuroinflammation 2011

Tilbake til kasuistikkene

Den internasjonalt kjente..
▪

▪
▪
▪

2005 ble Sharon innlagt på sykehus etter å ha fått et
”mindre hjerneslag”. Utskrevet etter to dager og
gjenopptok sine plikter som statsminister
Påvist åpent foramen ovale som ble planlagt lukket
kateterbasert. Warfarin i mellomtiden.
Jan. 2006 livstruende hjerneblødning. Operert to ganger,
respiratorbeh. Hjernestammeaffteksjon. 8 år i koma
CAA

Kasusitikk 1
-

-

-

Mann i 70-årene. Forbigående kraftnedsettelse i ve.
overekstremitet. 4 episode er over 3 år. Operert for
karotisstenose.
MR: Eldre infarkt + mulig CAA.
Henvist til nevrolog mtp. epilepsi?
Seponert Persantin Ret. Fortsatt med ASA og lavdose
statin grunnet arterosklerotisk sykdom
Kommer til kontroll

Kasuistikk 2
▪
▪
▪

▪

Mann i 70 årene. 8 episoder med skjevhet hø. side av
ansiktet siste 3 mnd. 15-30 min varighet
MR: Radiologisk forenelig med amyloid angiopati
Seponert ASA og statin. Føler seg mye bedre, ikke
ansiktsskjevhet, kan oppleve at han stotrer litt av og til.
Mindre ustø
Amyloid spells?

Kasuistikk 3
▪

▪

▪

Mann i 70 årene. Alkoholoverforbruk. Overforbruk av ASA
(220 mg daglig). Kortvarige episoder med
ordletingsvansker og afasi samt halvsidig nummenhet
ansikt.
MR: Punktformige forandringer temporalt som kan tale
for subakutte infarktforandringer. Uttalt mikrohemorrhagi
som ved CAA.
Anbefalt seponering av ASA. Diskusjonstema om han
burde hatt lavdose ASA likevel grunnet sanns. hjerneslag i
tillegg til CMB. Alkohol som risikofaktor for blødning..

Oppsummering
▪
▪
▪

▪
▪

Mikroblødninger kan føre til residiverende episoder med
transitoriske nevrologiske utfall
Viktig diff. diagnose ved TIA, epilepsi og ved utredning av
kognitiv svikt
Blødningene etterlater hemosiderinavleiringer kortikaltsubkortikalt
Visualiseres ikke på CT og er vanskelig å se på ”vanlige”
MR-sekvenser
MR sekvenser T2* og SWI har høy sensitivitet

Oppsummering: Behandling
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ICH behandles etter retningslinjer
Antikoagulasjon og platehemmere: Hovedregelen er å
fraråde bruk etter CAA-relatert ICH
Hos asymptomatiske pas. må slik beh. vurderes i hvert
enkelt tilfelle
Blodtrykkskontroll
Ikke nok evidens til å fraråde statiner
Immunsuppresjon: CCA relatert inflammasjon
responderer ofte på steroider, ev. kombinert med andre
immunmodulerende midler. Lite evidens

Oppsummering: Behandling
▪

Ved forbigående nevrologiske symptomer anbefaler noen
migreneprofylakse eller anti-epileptika. Alternativt
seponering av platehemmer og kontroll av hypertensjon
(NevroNEL)

Takk for oppmerksomheten!

