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▪ Transitorisk Global Amnesi

▪ Klinisk syndrom kjennetegnet av reversibel anterograd amnesi etterfulgt av gjentatte 
spørsmål

▪ Retrograd amnesi : hukommelsestap for hendelser som er knyttet til tiden før og 
under en sjokkartet opplevelse (feks en skade)

Anterograd amnesi : manglende evne til å danne nye minner i tiden etter hendelsen

▪ Normal nevrologisk status

▪ Kan ramme middelaldrende og eldre (50-80 år; gjen. 60-65 år) 

▪ Én gangs hendelse



▪ EPIDEMIOLOGI

▪ Insidens i generell populasjon: 5,2 -10 /100.000 per år 

▪ >50 år: 23,5 -32/100.000 per år

▪ Ingen forskjell  mellom kjønnene

▪ Aterosklerotiske risikofaktorer (hypertensjon, diabetes, hyperkolesterolemi) er ikke 
assosiert med TGA. 

▪ MEN: Mer sannsynlig at TGA pasienter hadde hyperlipidemi, tidl cer.insult, og 
isckemisk hjertesykdom (vs friske individer)

Jang JW et al. Different risk factor profiles between TGA and TIA: alerge case-control study. Eur Neuro 2014

▪ I sammenligning med TIA-pas, var det mindre sannsynlig at TGA-pas hadde  
hypertensjon, diabetes. tidl cer.insult, AF

▪ Migrene var sterkt assosiert med  TGA i noen, men ikke alle kontrollstudier



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2686867/bin/jcn-4-59-g002.jpg

Coronal schematic drawing of the subfields in the right hippocampal body. The lower medial, lateral, and 
upper medial regions of the hippocampus correspond approximately to the subiculum, CA1, and remaining 
sectors (including CA2, CA3, CA4, and the dentate gyrus), respectively
YS YANG et al.; J Clin Neurol 2008 Jun; 4(2): 59–66

• PATOFYSIOLOGI
• Klinisk nevroanatomi
Mediobasal temporallapp og hippokampus (CA1-område) er involvert (dannelse og henting av 
nye episodiske minner)



▪ Klinisk nevroanatomi forts.

▪ DWI-MRI:  oftest unilateral lesjon i venstre hippokampus, men høyresidige og 
bilaterale lesjoner forekommer også 

▪ Lesjoner i dominant side:  verbal hukommelsestap

▪ Lesjoner i ikke-dominant side: visuospatial hukommelsestap

▪ Nevroner i hippokampus er sårbare  for cellular metabolsk stress (på bakgrunn av 
hypoksi og iskemi)

▪ Sårbarheten kan relateres til sensitivitet for cytotoksisk frigjøring og opptak av 
glutamat, eller til hippokampus’ vaskulær anatomi da det området kan være et 
såkalt vannskille-område mellom 2 store arterier (PCA/MCA)
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▪ Etiologi
▪ Ukjent årsak 

▪ Mange hypoteser :

- Vaskulær etiologi: enten arteriell (iskemi) eller venøs (stase)

- Migrene

- Epilepsi

- Psykogen lidelse

- Toksisk

- Utløsende hendelser (33-89%): stress, hard fysisk anstrengelse, emosjonell 
påkjenning, hodepine, kvalme eller oppkast, samleie, intens smerte, medisinske 
prosedyrer, høydeopphold, dykking i kaldt vann



▪ Arteriell iskemi?

- Felles trekk med TIA: varighet<24t, alder, kan assosieres med cerebrovaskulær
tromboembolisme (vertebral arterie- angioplastikk og -stenting, basilar arterie 
trombose, aortadisseksjon, hyperkoagulabilitet, hypotensjon, vasospasme) 

- Argumenter mot arteriell genese: TGA varer lenger; TGA-pas har lavere risiko for 
arteriosklerose, slag og død i fremtiden; utløsende årsaker er ikke assosiert med 
TIA (bortsett fra Valsalva manøver: PFO?)



▪ Arteriell iskemi?

- Bildediagnostikk kan både støtte og tilbakevise arteriell teori

- DWI-MRI (diffusjonsvektet MR): punktformige lesjoner i hippokampus som allikevel 
ikke blir permanente T2-lesjoner

- TIA-lesjoner (klinisk TIA) er større og blir permanente T2-lesjoner

- Ved TGA finner man ikke perfusjons-deficiter

- SPECT: hypoperfusjon i temporallapper; men dette kan skyldes endringer i 
hjernemetabolisme pga andre tilstander

- PET:  abnormaliteter i bl.a. hippokampus, amygdala, lentiform nucleus, og 
frontallapp, men man merker stabil cerebral blodflow, og  reduksjon i regional 
oksygenopptak, noe som tyder helst på endret nevronal aktivitet enn  på en 
vaskulær hendelse

- UL doppler: ingen forskjell i prevalens av arteriosklerose



▪ Venøs stase?

- Noen utløsende hendelser kan føre til stase i venene som drenerer hippokampus
og talamus (Valsalva manøver, ekstrem  aktivitet av armene, sympatikus-aktivering 
pga feks akutte emosjonelle hendelser og dykking i kaldt vann)

- Venøs teori kan kanskje forklare reversible DWI-lesjoner

- Premorbid valvulær insuffisiens av jugulare vener  TGA (80% vs 25% i sml med 
friske individer)

- UL doppler: induserbar retrograd flow i minst en av de jugular interna venene

- MR-studier: abnormale venøse signaler som kan tyde på retrograd venøs flow
(spesielt hos pas som rapporterte Valsalva manøver før det aktuelle) 



▪ Venøs stase?

▪ Noen spørsmål kan  likevel ikke bli besvart av den teorien: 

- Hvorfor venøs stase og/eller iskemi er selektiv for anatomiske strukturer relaterte 
til minne?

- Hvorfor ser man ikke TGA oftere ved sinusvenetrombose?

- Hvorfor er residiv så sjeldent hvis TGA utløses av Valsalva manøver? 

- Hvorfor forekommer TGA hos eldre individer?



▪ Migrenøs fenomen?

- Sykehistorie med migrene kan assosieres med TGA

- Noen mener at DWI-MR og PET lesjoner kan passe best med migrene

- Men migrene er residiverende og rammer oftest yngre pasienter

▪ Epileptisk fenomen?

- Lite som støtter denne teorien (bl.a. negativ EEG under TGA-anfall)



▪ Psykogen lidelse?

- Emosjonell stress  hyperventilasjon  vasokonstriksjon og hypoperfusjon

fokale iskemiske symptomer hos eldre med småkarsykdom

- Emosjonell stress  frigjøring av neurotransmittere i temporallapp/hippokampus

- TGA-pas: oftere historie med psykiatrisk lidelse, alkoholmisbruk, og familie historie 
med psyk. lidelse 

- TGA pas:  mer sensitive for stress, mer engstelige, og taklet stress dårligere

▪ Multifaktoriell teori?

- Kombinasjon av flere av de overnevnte teoriene



▪ Kliniske kjennetegn
▪ Prominent anterograd amnesi

▪ Retrograd hukommelse er forstyrret i varierende grad (timer til år) men går tilbake fullstendig 

▪ Pasientene er desorientert for tid og sted, men aldri for person

▪ De glemmer detaljer til tross for gjentatte repetisjoner, og dette resulterer i persevering

▪ Pasienten skjønner at de glemmer og spør typisk: ‘hvorfor kan jeg ikke huske?’

▪ Umiddelbar hukommelse er bevart, og pasienten kan gjenta ord, tall mm. 

▪ Generell kunnskap er vanligvis ikke affisert, og pasientene er i stand til å kjøre bil, regne, lese, o.l. 



▪ Kliniske kjennetegn forts.

▪ Normal bevissthet 

▪ Normal nevrologisk undersøkelse

▪ 10-40% har hodepine

▪ Episoden varer 1-10 timer (gjen. 6 timer)

▪ Bedringen inntrer gradvis, hos de fleste innen 2-12 timer, og hos nesten alle innen 24 timer. 
Pasientene sitter igjen med et hukommelsestap for hovedepisoden

▪ Lignende episode tidligere er uvanlig (<5%)

▪ Halvparten av TGA-episoder inntreffer om morgenen, og etter at pas  har stått opp symptomfri



▪ Diagnostiske kriterier

▪ Typisk klinisk bilde

▪ Anterograd amnesi bevitnet av en observatør

▪ Kognitiv dysfunksjon begrenset til amnesi

▪ Ingen fersk hodeskade eller nylig anfall

▪ Symptomene forsvinner innen 24 timer



▪ Kliniske funn som støtter diagnosen

▪ Hard fysisk aktivitet eller stor psykisk påkjenning rett før symptomdebut

▪ Kun tap av hukommelse

▪ Pasienten spør gjentatte ganger om det samme

▪ Pasienten er samarbeidsvillig, følger oppfordringer og kan benevne ting



▪ Kliniske funn som ikke støtter diagnosen

▪ Hypoglykemi, traume, anfall eller nylig endring i medisinering

▪ Flere nevrologiske utfall

▪ Pasienten er agitert, søvnig eller døsig

▪ Pasienten kan huske detaljer om den akutte episoden

▪ Kun retrograd amnesi

▪ Repeterte amnestiske episoder (>3 per år)



▪ Utredning

▪ Klinisk diagnose

▪ Ved tvil: mer omfattende utredning mtp differensialdiagnoser (feks CT og EEG), 
særlig hos pasienter med mange cerebrovaskulære risikofaktorer, alder <50 år, 
eller hvis symptomatologien ikke er entydig



▪ Bildediagnostikk
▪ MRI

- Ofte normalt funn eller tilfeldige funn

- DWI-MRI: En eller flere punktformige hyperintense lesjoner i laterale hippokampus
(insidens: 0-84%)

- Lokalisasjon: uni- eller bilateralt

- Mindre vanlige i hyperakutt fase;  mer synlige etter 12 timer, med  topp forekomst 
12-72 timer

- Lesjonene forsvinner etter 1-6 mndr

- Noen studier viser at deteksjonsrate av DWI-lesjoner øker med opp til 88% når MR 
(oppløsning B=2000, snitt på 2-3 mm) gjennomføres 2-3 dager etter hendelsen



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2686867/bin/jcn-4-59-g001.jpg

Imaging results in patient 11 (64-year-old female). Initial DWI images obtained at 11 hours after TGA 
onset show no lesion for b=1000/slice thickness=5 mm and b=1000/slice thickness=3 mm, but a subtle 
high-signal lesion (grade +) in the right hippocampus for b=2000/slice thickness=3 mm and b=3000/slice 
thickness=3 mm (arrow, A). Three-day DWI images show a higher signal lesion (grade ++) for all 
sequences (B).

YS YANG et al.; J Clin Neurol 2008 Jun; 4(2): 59–66. 



Figure 1. Typical DWI lesion in 
a TGA patient. 

Representative axial slices 
from a 66-year-old male TGA 
patient (time interval 
between clinical onset and 
imaging was 20 hours). Note 
that axial T2- (A) and fluid-
attenuated inversion recovery 
sequence–weighted (B) 
images are inconspicuous, but 
a punctuate lesion (C) 
confirmed by a concomitant 
ADC reduction (D) is clearly 
shown in the left 
hippocampus on DWI 
sequences

Enzinger et al.; Stroke 2008
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DWI FLAIRADC

A 77 year old female patient on antihypertensive therapy developed an acute amnestic state on hearing of the sudden 
death of a relative. CT head was negative. Her recall gradually improved over 24 hours. She displayed no neurological 
symptoms. MRI head requested to rule out pathology



▪ Differensialdiagnoser

▪ Cerebralt insult

▪ TIA: sjeldent med isolert amnesi. Ved vaskulære risikofaktorer  tenk på det!

▪ Intox eller medikamentbivirkninger 

▪ Epilepsi (Kompleks Partiell Anfall)-fokale anfall ofte med ubehag i epigastriet og 
bevisshetspåvirkning: retrograd amnesi er mer fremtredende enn anterogrd

▪ Postiktal forvirring

▪ Posttraumatisk amnesi

▪ Hypoglykemi



▪ Tilnærming
▪ Ingen bekreftende diagnostiske tester

▪ Det viktigste er å ekskludere andre diagnoser 

- Symptomatiske pasienter bør observeres på sykehus til symptomtilbakegang (?)

- Skal taes: SaO2, s-elektrolyter, glukose, og toksikologisk screening

- 100 mg Tiamin iv skal gis (Wernickes?)

- Behov for flere undersøkelser vurderes avhengig av omstendigheter (typisk klinisk 
bilde? Vaskulære risikofaktorer? Bevitnet iktus?)

- EEG ved residiverende eller korte episoder, eller ved motoriske automatismer

- DWI-MR hos alle (?) pasienter for å utelukke f.eks akutt iskemi, hodetraume 



▪ Behandling
▪ Behandling er ikke nødvendig

▪ Ingen spesifikk behandling finnes for en enkelt episode

▪ Residiv er uvanlig

▪ Ved residiverende episoder bør man lete etter utløsende årsak (Valsalva manøver, 
migrene, cerebrovaskulær sykdom, epilepsi) og evt behandle den

▪ Kjøreforbud (regler fra 01.10.16.): 

Ved mistanke om TGA bør kjøring opphøre inntil nevrolog har gjort sin vurdering

- Førerkortgruppe 1: Helsekrav oppfylt når nevrolog bekrefter diagnosen

- Førerkortgruppe 2 og 3: Helsekrav oppfylt etter tre måneder observasjonstid uten                                                                     
nye episoder og etter vurdering av nevrolog.



▪ Prognose

▪ Residiv rate: 2,9 -26,3 %. Årlig rate: 2,5-5,8%

▪ Ingen økt risiko for hverken mortalitet, epilepsi eller slag

▪ Noen studier viser at TGA-effekter kan vare lenger og kan være mindre benigne 

▪ Oppfølgning med  nevropsykologiske tester har vist rest-deficiter  (hukommelse, 
oppmerksomhet) 1 eller flere år senere, mens noen studier viste ingen deficit 

▪ Meta-analyse (25 studier): anterograd amnesi varte i opptil 5 døgn, men hadde 
gått i fullstendig regress etter 5-30 døgn 



Takk for oppmerksomheten 


