Geriatrisk poliklinikk UNN

• Nå og da pasienter med mistanke om iNPH på CT/MR-caput
• Ved utfall i NPH-triaden (gange, vannlatning og kognisjon), henvisning til nevrologisk poliklinikk

Nevrologisk poliklinikk UNN
• Nevrologer mener pas. må ha gangforstyrrelsen apraktisk gange, ellers er iNPH nærmest utelukket

– det er feil
Ref. 10-12, og personlig meddelelse fra professor Eide ved nevrokirurgisk avd. Rikshospitalet:
iNPH forekommer selv uten gangvansker, og ved kun ett utfall i NPH-triaden.
Shuntinnleggelse er den beste testen for iNPH, iflg. Eide.
• Ved negativ tappetest henvises ikke pas. til nevrokirurgisk avd. for shuntbehandling
o Tappetest: positiv prediktiv verdi 90-100 % og negativ prediktiv verdi 30-50 % (ref. 13, UpToDate)
o Infusjonstest: brukes ikke lenger (lav negativ prediktiv verdi)
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Shuntbehandling av idiopatisk normaltrykkshydrocephalus (iNPH): et mangelfullt tilbud
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NPH-score: gradering av den kliniske triaden ved iNPH, og endepunkt for effekt av shuntbehandling
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Pas. 77 år: tiltagende kognitiv svekkelse, gangvansker og vannlatningsforstyrrelse. Lite komorbiditet_
- MR-caput april 2015 viser mulig iNPH. Ikke henvist videre av fastlege. Blir dårligere og henvises ger. pol. høsten 2016
- Ger. pol. nov. 2016: CT-caput og klinikk forenlig med iNPH, demens i mild grad. Henvises nevrologisk pol.
- Nevrologisk pol. des. 2016: normalt intrakranialt trykk og normal tappetest. Derfor, og pga. ikke apraktisk gange, ikke iNPH_
- Nevrokirurg: billedfunn og klinikk forenlig med iNPH
- Siden gradvis forverring, oppfølgning ved nevrologisk pol.
MR-caput mars 2017 – DESH (Disproportionately Enlarged Subarachnoidal-space Hydrocephalus):
Forstørrede sideventrikler (Evans ratio 0,36), markerte fissura Sylvii,
utvisket overflaterelieff og lite subarachnoidalrom over vertex («high and tight»)

Corpus callosum danner normalt
vinkel på 100-120 grader,
ved iNPH 60-80 grader
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iNPH: fortsatt feie under teppet og la naturen gå sin gang?
 hvilken informasjon skal gis pas. og pårørende?

 kan pas. og pårørende bestemme shuntoperasjon eller ikke?
 hvem skal utredes, og hvordan?

 ved mistanke, og utilstrekkelig klinikk og billedfunn – hvor ofte kontroll?
 hvordan skal geriatere, nevrologer og nevrokirurger samarbeide?

 hvilken rolle har geriatere – kan geriater henvise til nevrokirurg (JA, mener jeg)?
 hvem skal shuntbehandles?

 hvorfor shuntbehandles ikke flere: behandlingsrisiko, svak pasientgruppe osv.?
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Ref. 1:
Antall kirurgisk behandlet for iNPH 2002-2006 i Norge
(Ullevål, Rikshospitalet, Haukeland, St. Olav og UNN)

“In spite of these uncertainties, there is empirical
support for the notion that many more patients
with suspected NPH should be considered for
shunt insertion (10). The data from the present
study support this view.» (Ref. 2)
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Utført kun en randomisert studie på shuntbehandling av iNPH:
Shunt surgery in patients with hydrocephalus and white matter changes
Magnus Tisell, M.D., Ph.D. et al.
The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden, 2011 (Ref. 3)

Conclusions
Patients with enlarged ventricles, extensive vascular
white matter changes, and symptoms compatible with
NPH showed improved motor and psychometric functions
after shunt surgery despite an Rout < 12 mm Hg/ml/
min and no response after a CSF tap test*. These patients
fulfilled the diagnostic criteria for both iNPH and BD.
*De 14 pas. (7 i hver gruppe) hadde normal infusjons- og tappetest
- 5 pas. fikk subduralt hematom og 3 hjerneinfarkt.
Opprinnelig skulle 44 pas. delta, men studien ble avbrutt pga.
subdurale hematomer og tydelig behandlingseffekt
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Ref. 4:
†iNPH-scale score (y-akse)
Gangfunksjon: 1-100
Balanse:
1-100
Nevropsykologi: 1-100
Total score:
1-100
†
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Natural course of idiopathic normal pressure hydrocephalus
Kerstin Andrén, Carsten Wikkelsø, Magnus Tisell, Per Hellström, 2013.
Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg (Ref. 4)

Grønn søyle: 69 iNPH-pas. shuntbehandlet innen 3 mnd.
Rød søyle:

33 iNPH-pas. shuntbeh. etter median 13 mnd.

The diagnosis of iNPH (for all patients in both groups) was
based on clinical and radiological (MRI or CT) findings
compatible with possible or probable iNPH.
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Tabell 2: tallene bak figur 2 på forrige bilde (9)
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Ref. 4:

(Ref. 3)
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Dagens Medisin 26.04.2011:
Forekomsten av voksenvannhode er trolig opptil fem ganger større enn det antallet
tilfeller som behandles.
Dette fremgår av doktoravhandlingen (2011) til nevrolog Are Brean, overlege ved
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet og leder av Norsk nevrologisk forening. Han
har undersøkt forekomsten av sykdommen og mulige strategier for utredning.
Avhandlingen viser en sannsynlig forekomst på 5,5 pr. 100.000 innbyggere i Norge
årlig, mens bare 1 pr. 100.000 blir behandlet for sykdommen.
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Problemet ved de nevrologiske avdelingene er at det ikke finnes noen
konsensus for hvordan de skal utredes, slik at utredningen ofte ender opp med å
måtte bli gjort hos nevrokirurgene.
Nå når eldrebølgen er i ferd med å treffe oss, kan dette fort bli et
kapasitetsproblem, ikke minst i og med at vi sannsynligvis utreder langt færre enn
vi burde, kommenterer Brean, som disputerer 29. april.
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Lange ventetider på nevrokirurgi (Dagens medisin mars 2017)
«Ifølge Slettebø er det særlig hydrocephalus- og nakkepasienter som tar skade av å
vente lenge.»
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iNPH – epidemiologi
• Gjennomsnittsalder ca. 70 år ved debut
• Likt fordelt på kvinner og menn

• Norge, minimumsestimat: prevalens 21,9/100 000 og incidens 5,5/100 000/år (Brean og Eide, 2008, ref. 5)
• Norge: incidens av kirurgi for iNPH var 1.1/100 000/år i perioden 2002-2006 (Brean et al. 2009, ref. 1)
• Sverige: incidens av shuntinnleggelse for iNPH var 2,2/100 000/år i perioden 2004-2011
(Sundstrøm et al., 2017, ref. 6 )
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iNPH - symptomer og diagnose (ref. 7)
• Triaden ved iNPH er gangforstyrrelse, kognitiv svikt og urininkontinens
• Symptomene varierer i fremtreden og alvorlighetsgrad
• Gangforstyrrelse er vanligst, forekommer hos 80-100 %, og er oftest første symptom

• Kognitiv svikt er nest vanligst, og forekommer hos 42-100 %
• Urininkontinens forekommer hos 34-82 %
• Hele triaden forekommer hos 38-82 %
• Ingen standard for diagnosen iNPH:

Vanlige bestanddeler er en/to eller alle tre symptomene i triaden,
typiske billeddiagnostiske funn, normalt intrakranialt trykk og positiv tappetest/infusjonstest
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(Ref. 8)

Billeddiagnostiske funn

Forstørret 3. ventrikkel

Evans ratio: 0,32 (4,4/13,7)
< 0,30: normalt store sideventrikler
> 0,33: kraftig forstørrede sideventrikler
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(Ref. 9)
A-C, iNPH:
- forstørret første, andre og tredje ventrikkel

- mindre sulci og subaraknoidalvæske i
konveksiteten («high and tight convexity»),
men ikke ventralt
- større fissura Sylvii (lateral sulcus)

D, Alzheimer:
- homogent forstørrede ventrikler, sulci og
subaraknoidalrom
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Utredning og behandling av iNPH ved nevrokirurgisk avd. Rikshospitalet (ref. 14-15)
Pasientene henvises fra nevrologiske avdelinger pga. symptomer og billedfunn forenlig med iNPH.
Tappetest eller infusjonstest har blitt utført på noen før henvisning.
I perioden 2002-2007 var vurderingen oftest basert på kombinasjonen av symptomene gange, vannlatning og
demens, økt ventrikkelstørrelse (Evans indeks >0,3) og funn ved ICP (Intra Cranial Pressure)-monitorering.
Noen få pasienter fikk shuntinnleggelse når familiene sterkt ønsket det

ICP-monitorering: et hull borres i frontalregionen, en åpning lages i dura og sensoren plasseres 1-2 cm ned i
hjerneparenkymet
Senere i perioden 2002-2007 ble rollen til ICP-monitorering endret:

- Fra å fokusere på statisk ICP – gjennomsnittlig ICP og B-bølge aktivitet de første årene –
til å bedømme pulsatil ICP (ICP-bølger dannet av hjertekontraksjoner)
- Kriteriene for unormal intrakranial pulsatilitet er gjennomsnittlig ICP-bølge amplitude (MWA) ≥4 mm Hg,
kombinert med gjennomsnittlig ICP-bølge ≥5 mm Hg i ≥10 % av registreringsperioden (11 pm - 7 am)
- ICP-målingene er endelig beslutningstaker for shuntoperasjon
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Nevrokirurgisk avd. Rikshospitalet (ref. 14-15)

Statisk og dynamisk (pulsatil) ICP ved iNPH:
- statisk middel-ICP er normalt ved iNPH
- finner tilsvarende hyppighet av kortvarige stigninger
i ICP (>15 eller 20 mmHg) – B-bølger –
hos non-respondere som hos respondere
- ingen assosiasjon mellom B-bølger og pulsatile ICP-bølger
- selv om statisk ICP er normal, har respondere av
shuntbehandling forhøyede pulsatile ICP-bølger

Komplikasjoner til intrakranial trykkmåling:
- intrakranial blødning hos 6 av 472 pasienter (1,3 %)
- intracerebral blødning hos 5 pasienter
- akutt subduralt hematom hos 1 pasient
- ingen døde som følge av intrakranial trykkmåling
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*ICP-bølge amplitudene (A-C) hos respondere er sammenlignbare med ICP-bølge
amplitudene hos pasienter med alvorlige aneurysmale subaraknoidalblødninger

Respondere: de som etter shuntinnleggelse fikk høyere NPH-score
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Diagnostisk ICP-måling og kirurgisk behandling av iNPH ved Rikshospitalet (ref. 14)
Dataene indikerer at forbedring (stigning i NPH-score) kan forventes hos 9 av 10 iNPH-pasienter
med unormal ICP-pulsatilitet, men hos kun 1 av 10 iNPH-pasienter med normal ICP-pulsatilitet
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iNPH: resultater av shuntbehandling ved Rikshospitalet 2002-2012 (ref. 15)

• 472 pas., hvorav 316 shuntbehandlet
• 90 % (278 pas.) av de shuntbehandlede var respondere, og steg i NPH-score

• Forskjellen mellom respondere og ikke-respondere (32 pas.) i NPH-score avtok etter hvert,
spesielt etter 3-4 år
• Respondere levde signifikant lenger enn ikke-respondere: median alder ved død 85,2 versus 80,7 år.
Shuntbehandlede levde signifikant lenger enn ubehandlede: median alder ved død 83,7 versus 81,9 år
• Kirurgisk 1-måneds mortalitet 1,3 % (4 pas.) pga. intracerebral blødning
• Akutt intracerebral blødning hos totalt 3,2 % (10 pas.)
• Akutt subduralt hematom hos 1,6 % (5 pas.) etter median 22 mnd.,
og kronisk SDH hos 7 % (22 pas.) etter median 3 mnd.
• Infeksjonsrate 4 %
• Shuntrevisjon: 1, 2 og 3 shuntrevisjoner hos hhv. 12,9 %, 1,9 % og 0,3 %
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Pasienter utredet og behandlet for iNPH
ved Rikshospitalet 2002-2012:
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“We are not aware of other studies in which the authors
explore survival in patients with iNPH.
Whether shunt surgery adds years of life to the patients with iNPH
ought to be addressed in future studies.»
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Non-respondere kan være respondere:

Utilstrekkelig målt behandlingseffekt:

- De som ikke steg i NPH-score etter shuntinnleggelse er definert som
non-respondere. Men shuntbehandlingen kan ha bremset fall i NPH-score
(Eide er enig, og sier dette etisk sett er vanskelig å avklare, siden det krever
randomisering til ikke-shuntinnleggelse – personlig meddelelse)
- f. eks. er ikke livskvalitet (sf-36), IQCODE og Tiordtest CERAD endepunkt.
Livskvalitet bør være endepunkt ved behandling av hjernesykdom
(speiler effekt på konsentrasjon, oppmerksomhet, mental hastighet, søvn, fatigue osv.)

5-6 år etter behandlingen har
responderne fortsatt høyere NPH-score
enn før behandlingen,
og non-responderne falt lite i NPH-score:
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