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FORKORTELSER 
 

Aβ – Amyloid beta 

ACRM – American Congress of Rehabilitation Medicine 

ALS – Amyotrofisk lateral sklerose 

ApoE – Apoliporotein E 

APP – Amyloid precursor protein 

AT – Astrocytic tangles  

BBB – Blood brain barrier 

CSF – Cerebrospinal fluid 

CTE – Chronic traumatic encephalopathy  

DSM-5 – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, version 5 

DTI – Diffusion tensor imaging  

EBIC – European Brain Injury Consortium 

FDDNP – 2-(1-(6-[(2-[fluorine-18]fluoroethyl)(methyl)amino]-2-naphthyl)-

ethylidene)malononitrile 

fMR – Funksjonell MR 

FTD – Frontotemporal demens 

FTD-TDP – Frontotemporal demens-transactive response DNA-binding protein 43 

GCS – Glasgow Coma Scale  

ICD-10 – International Classification of Diseases, version 10 

LTP – Langtidspotensiering 

MND – Motor neuron disease  

MR – Magnetisk resonans 

NFT – Neurofibrillary tangles  

PCS – Post-commotio syndrom 

PET – Positronemisjonstomografi 

P-TAU – Fosforylert tau 

SPECT – Single photon emission computed tomography 

SWI – Susceptibility weighted imaging  

TBI – Traumatic brain injury  
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TDP-43 – Transactive response DNA-binding protein 43  

TES – Traumatic encephalopathy syndrome  
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ABSTRAKT 
 

The term "punch-drunk" has been known both among the public and the medical professionals 

for almost 100 years and has largely been associated with the mumbling speech, gait and 

personality changes of a retired boxer. In recent years the same patterns have been observed in 

athletes from other fields such as American football, ice hockey and wrestling, as well as in 

military personal. Chronic traumatic encephalopathy (CTE) refers to the underlying 

neuropathology associated with repetitive traumatic brain injury, while traumatic encephalopathy 

syndrome (TES) refers to the clinical syndrome associated with CTE.  

 

CTE is a neurodegenerative tauopathy which shows distinctive neuropathological patterns. 

Common macroscopic changes among individuals with repetitive TBI are cavum septum 

pellucidum, dilated ventricles, generalized brain atrophy and depigmentation of substanita nigra. 

Depositions of neurofibrillary tangles (NFTs) and TAR DNA-binding protein 43 (TDP-43) in 

specific brain regions are common microscopic observations.  

 

Individuals with TES often show signs of deterioration of neurological and cognitive function, 

with symptoms such as behavioral and mood changes, parkinsonian features, cognitive decline in 

memory and executive dysfunction, agitation and emotional dysregulation. The symptoms often 

present years after the received brain injuries with progressive deterioration. Several diagnostic 

criteria have been sought established for the diagnosis of both CTE and TES, with defining 

criteria for "definite", "probable", "possible" and "unlikely" CTE/TES based on medical history, 

clinical symptoms, biomarkers and neuropathological observations. As of today, the only 

possible way for a diagnosis of definite CTE is by autopsy.  

 

This review will attempt to give a broad view over the current understanding of the diagnosis by 

providing a literature research with emphasis on systematic review articles. 
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1 INNLEDNING 
 

Traumatiske hodeskader (engelsk: traumatic brain injury, TBI) er vanlig forekommende i 

befolkningen. I USA får over 2 millioner mennesker hjernerystelse hvert år (1). De aller fleste 

tilheler raskt uten påviste langtidsfølger. Blant personer med sportsrelaterte hjernerystelser vil 

80-90 % være symptomfri innen 1-2 uker etter skade (2). En liten undergruppe av pasienter med 

hjernerystelser opplever vedvarende plager over tid og får diagnosen “post-traumatisk 

hjernesyndrom” (ICD-10), også kalt “post-commotio syndrom”. I løpet av de siste tiårene har 

man blitt mer oppmerksom på en katastrofal langtidseffekt av repeterte hodetraumer i form av 

kronisk traumatisk encefalopati (engelsk: chronic traumatic encephalopathy, CTE), med debut og 

forverring mange år etter selve hodeskaden.   

 

CTE er en relativt nylig kjent tilstand, selv om sykdomsbildet som kan sees ved lidelsen har vært 

kjent i litteraturen i snart 100 år (3). I 1920-årene ble det observert at boksere uttrykte endrede 

atferdsmønstre og kognitive problemer etter karrieren. Harrison Martland var den første som 

navnga tilstanden og kalte den i 1928 for “punch drunk syndrome” (3). Betegnelsen brukes 

fortsatt i dag for å beskrive talemønsteret til pensjonerte boksere og kampsportutøvere, som ofte 

oppfattes som mumlende og snøvlete. Lidelsen fikk ettersom årene gikk flere navn, eksempelvis 

dementia pugilistica (engelsk: pugilist, norsk: bokser) og psychopathic deterioration of pugilists. 

Lidelsen ble først gitt sitt nåværende navn, kronisk traumatisk encefalopati, i 1949 (4). I 1973 

gjorde Corsellis et al. (5) den første omfattende studien hvor hjernene til 15 tidligere boksere ble 

undersøkt, og symptomer, mikro- og makroskopiske endringer ble dokumentert. I løpet av de 

neste tiårene ble det kjent at CTE ikke utelukkende gjaldt boksere. Tilstanden ble gradvis 

oppdaget i andre idretter, eksempelvis amerikansk fotball; I 2005 og 2006 ble Omalu den første 

til å beskrive CTE i tidligere amerikanske fotballspillere (6, 7). I 2017 utførte Mez et al. (8) en 

studie med 110 tidligere NFL-spillere hvorav 99 % kunne diagnostiseres med CTE. 

 

TBI er en av de største risikofaktorene for utvikling av demens og andre nevrodegenerative 

tilstander (9), og i de senere årene har flere studier forsøkt å avdekke den underliggende 

nevropatologien som er assosiert med gjentatte TBI. I 2015 ble det avholdt et møte av 

NINDS/NIBIB for å utarbeide kriterier og stadieinndeling for CTE basert på karakteristiske 
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nevropatologiske funn hos individer med repeterte TBI innenfor idrett (10). De første kriteriene 

for å diagnostisere CTE ved obduksjon kom først for et par år siden. Det har samtidig blitt jobbet 

aktivt med å utvikle kriterier for in vivo-diagnostikk blant personer med det kliniske bildet kalt 

traumatisk encefalopatisyndrom (engelsk: traumatic encephalopathy syndrome, TES), altså 

diagnosekriterier for levende med samme tilstand.  

 

Av de samfunnsgruppene som er mest utsatt for å pådra seg TBI trer ulike kamp- og 

kollisjonssporter frem som et felt med særs høy risiko. Boksing er den idretten som historisk sett 

har vært assosiert med repetitive TBI og kroniske følger (3). Det er dog kommet god 

dokumentasjon på at andre idretter og yrkesgrupper som amerikansk fotball, bryting, ishockey og 

militærveteraner er i risikogruppen for langtidsproblematikk grunnet gjentatte hodetraumer (7, 

11-13). Det er også rapportert blant personer med opplevd gjentatt vold i hjemmet (14). Totalt 

sett er dermed en høy andel av personer i samfunnet i risikogruppen for å pådra seg 

langtidssekveler grunnet TBI.  

 

Jeg har selv en bakgrunn innenfor ulike kampsporter, og CTE har vært av interesse for meg i 

flere år. I løpet av disse årene har jeg sett profiler innad i idrettene bli omtalt som "punch drunk" 

etter endt karriere. Det har for meg, selv før å ha skrevet denne litteraturstudien, sett ut til å være 

en klar sammenheng mellom stilen og lengden på karrieren til ulike kampsportutøvere, og hvor 

punch drunk de har fremstått. Desto flere støt mot hodet over en lengre karriere, desto mer punch 

drunk.  

 

Det er forholdsvis lite kunnskap om sammenhengen mellom hodetraumer og CTE både blant 

helsepersonell og allmennheten. Med tanke på konsekvensene for de rammede selv, familiene og 

samfunnet er det helt klart nødvendig å forstå, diagnostisere og utvikle en behandling for 

individer med det kroniske bildet TES/CTE etter TBI. 

 

Denne litteraturstudien har som hensikt å gi en oversikt over CTE ved å undersøke historikk, 

etiologi, symptomer, mikro- og makroskopiske endringer assosiert med tilstanden, 

kriteriegrunnlag og diagnostikk post mortem og in vivo, sammenheng med andre 

nevrodegenerative lidelser, behandling, og til slutt en diskusjon om CTE i dagens samfunn.  
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2 Metode 
 

Det ble søkt etter oversiktsartikler for CTE via databasene PubMed (Medline) og Google 

Scholar. Et prøvesøk i PubMed viste at de første relevante oversiktsartiklene for CTE ble 

publisert i 2007. Søkedato for publikasjon av oversiktsartikler gjelder derfor fra 01.01.07 til 

20.01.19. Artiklene måtte være publisert på engelsk eller skandinavisk språk og være tilgjengelig 

i fulltekst. Det er tatt utgangspunkt i en voksenpopulasjon av individer med CTE. 

 

Følgende søkeord ble brukt: 

"Chronic traumatic encephalopathy" (MeSH Terms) 

  OR 

"Chronic traumatic encephalopathy" (Title/Abstract) 

 

I PubMed ble filteret "Review" brukt for å finne oversiktsartikler innen hovedtemaet CTE.  

 

For oversikt over søkeprosess for relevante 

oversiktsartikler fra PubMed, se Flytskjema 1 til 

høyre. Det var mange aktuelle publikasjoner, 

men et stort antall av disse oversiktsartiklene 

overlappet svært mye i innhold og tematikk. Det 

var derfor nødvendig å gjøre et utvalg for nøyere 

gjennomgang, og de mest relevante og nyeste 

oversiktsartiklene er forsøkt brukt som bakgrunn 

for denne oppgaven. I tillegg ble viktige 

originalartikler, identifisert via referanser til 

aktuelle oversiktsartikler, gjennomgått og 

referert til når aktuelt. Det er gjort spesifikke søk 

på andre relevante temaer innenfor oppgaven  

både i PubMed og Google Scholar, i tillegg har  

veiledere bidratt med å finne relevante artikler. 

Flytskjema 1. Oversikt over søkeprosess for 
oversiktsartikler om CTE fra PubMed.  
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3 Traumatisk hodeskade 
Som nevnt er CTE sterkt relatert til TBI. Derfor følger herunder en gjennomgang av forekomst 

og årsaker til TBI, definisjon av TBI, og klassifisering av alvorlighetsgrad av skade. Videre gis 

kort informasjon om vanlige langtidsvirkninger av lette, moderate og alvorlige hodeskader som 

er av betydning for senere gjennomgang av differensialdiagnostiske utfordringer ovenfor CTE. 

 

3.1 Insidens, prevalens og årsaker 

De vanligste årsakene til traumatisk hodeskade er fall, trafikkulykker, voldshendelser, idrett 

militærtjeneste og arbeidsulykker (11, 15). Innen idrett er TBI en av de vanligste skadene (16). 

Hjernerystelser er sannsynligvis underrapportert i dag (1). I 2006 ble 23 europeiske lands årlige 

insidens for hodeskader undersøkt, og ble estimert til å være 235 per 100 000 pasienter sendt til 

sykehus (17). En lignende studie fra 2015 som inkluderte 28 europeiske land fant insidens til å 

være 262 per 100 000 pasienter sendt til sykehus (18). Mellom 2005-2006 ble det rapportert om 

årlig insidens på 83,3 per 100 000 sykehusbehandlede tilfeller i Oslo (19). I Stavangerregionen 

ble det rapportert om årlig insidens på 157 per 100 000 pasienter sendt til sykehus (20). 

Hovedårsakene til hodeskadene i de nevnte studiene var fall, etterfulgt av trafikkulykker. 

Prevalens blant personer som lever med følgevirkninger fra TBI i USA anslås i 2010 til å være 

3,2 millioner (21).  

 

3.2 Definisjon av traumatisk hodeskade 

Det er foreslått flere definisjoner av traumatisk hodeskade. Menon et al. (22) definerer 

traumatisk hodeskade som "endringer i hjernefunksjon, eller andre bevis for hjernepatologi, 

forårsaket av ytre krefter". "Endringer i hjernefunksjon" defineres videre som å bestå av ett av 

følgende kliniske tegn:  

 

1. Enhver episode med tap av, eller redusert bevissthet 

2. Enhver episode med tap av hukommelse rett før eller etter traumet inntraff 
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3. Fokale nevrologiske utfall (f. eks. svakhet, balanseproblemer, synsforstyrrelser, pareser, 

afasi)  

4. Enhver endring av mental status i tidsrommet hvor traumet inntraff (f. eks. forvirring, 

desorientering) 

 

"Andre bevis på hjernepatologi" inkluderer synlige, nevroradiologiske eller laboratoriske 

bekreftelser på hjerneskade. "Forårsaket av ytre krefter" inkluderer at hodet blir truffet av et 

objekt, at hodet slås mot et objekt, at hjernen undergår bevegelse i form av 

akselerasjon/deselerasjon uten direkte ytre traume mot hodet, et fremmedlegeme penetrerer 

hodet, krefter generert fra hendelser som eksplosjoner eller andre hendelser ennå ikke definert. 

En eksplosjon utløser kraftige trykkbølger som generer en kraft mot hodet, hvorav traumet 

forplantes direkte inn til hjernen som settes i bevegelse. Det fører til at hjernen kolliderer med 

innsiden av kraniet og kan påføre både hjerneparenkymet, hjernehinner, blodårer og/eller 

blodhjernebarrieren skade.  

 

3.3 Klassifikasjon av alvorlighetsgrad av TBI 

American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM) (23) klassifiserer mild TBI som et 

hodetraume som resulterer i minst ett av følgende:  

 

1. Tap av bevissthet i opptil 30 minutter 

2. Endring av mental status i opptil 24 timer (svimmelhet, forvirring eller desorientering) 

3. Posttraumatisk amnesi i mindre enn 24 timer  

4. Glasgow Coma Scale (GCS) (24) skåre 13-15 ved 30 minutter etter skade 

 

Kun i omtrent 10 % av tilfeller med mild TBI finner man tegn til strukturelle skader av hjernen 

på billedtaking med akutt CT (25), dog kan andelen være så høy som 30 % ved akutt GCS skåre 

13 (26). Betegnelsene mild TBI, hjernerystelse og commotio cerebri vil i denne oppgaven bli 

brukt om hverandre.  

 

ACRM har tilsvarende kriterier for moderat og alvorlig TBI (2). Moderat TBI defineres som tap 

av bevissthet mellom 30 minutter og 24 timer, endring av mental status eller posttraumatisk 
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amnesi med varighet mellom 24 timer til 7 dager etter traumet, eller akutt GCS skåre 9-12. 

Alvorlig TBI defineres som tap av bevissthet over 24 timer, endring av mental status eller 

posttraumatisk amnesi over 7 dager, eller akutt GCS skåre under 9.  

 

3.4 Lett TBI; commotio symptomer og post-commotio syndrom 

Hjernerystelse har vanligvis god prognose (27). Vanlige hjernerystelsessymptomer er blant annet 

hodepine, svimmelhet, kvalme, oppkast, slitenhet, tretthet og søvnproblemer (1). Dersom 

symptomer vedvarer over tid etter skaden, kalles symptombildet "post-commotio syndrom" 

(PCS). Generelt oppstår PCS hos mellom 30-80 % av personer som har fått hjernerystelser, og 

hos 20 % vedvarer symptomene (28). Dog rapporteres varierende forekomst av PCS etter mild 

TBI avhengig av seleksjon av pasienter og klassifisering av PCS (29). PCS har blitt kritisert av 

flere grunner. Det er stor diskrepans mellom kriterier i ICD-10 og DSM-5 som gjør det tvilsomt 

at man faktisk registrerer samme tilstand ved bruk av de ulike diagnosesystemene. I DSM-5 

kalles tilstanden "major" / mild nevrokognitiv lidelse grunnet TBI) (2), mens tilstanden kalles i 

ICD-10 kalles "post-traumatisk hjernesyndrom" (2). Se Tabell 1 for oversikt over 

diagnosekriterier.   

 

Tabell 1. Kriterier for post-commotio syndrom i ICD-10 og DSM-5. 

Kriterier ICD-10  DSM-5   

A Historie av hodetraume med 

bevissthetstap og debut av 

symptomer 4 uker etter traume 

Historie med TBI 

B Tre av følgende symptomer: 

A. Hodepine, svimmelhet, 

slitenhet eller lydintoleranse 

B. Emosjonelle endringer 

C. Reduserte kognitive evner 

D. Insomni 

E. Svekket alkoholtoleranse 

En eller flere av følgende symptomer: 

1. Tap av bevissthet 

2. Posttraumatisk amnesi 

3. Desorientering eller forvirring 

4. Nevrologiske tegn (bildediagnostikk 

viser skade; anfall; forverring av 

tidligere anfallsdiagnose; svarte områder 
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F. Tegn til hypokondri (f. eks. 

overdreven frykt for nevnte 

symptomer og hodeskader).  

i synsfeltet; anosmi; hemiparese) 

C 
 

Nevrokognitiv tilstand begynner rett etter 

hendelsen med TBI eller rett etter gjenvunnet 

bevissthet og persisterer forbi den akutte 

skadeperioden   

 

 

Det er per i dag ingen konsensus om hvor lang tid symptomene må vare for å klassifisere plager 

etter hjernerystelse som PCS vs. akutte hjernerystelsessymptomer. En konsensus fra 2017 om 

PCS innen sport har definert vedvarende symptomer som symptomer med varighet utover 10-14 

dager hos voksne (2), til gjengjeld vil symptomer ha gått over for 80-90 % av individer som har 

pådratt seg hjernerystelse i forbindelse med sport i løpet av denne tiden. I DSM-4 var det et 

kriterium om at symptomene måtte ha vart i minst 3 måneder fra skadetidspunkt (med debut rett 

etter skaden) (30). Symptomdebut først etter 4 uker i ICD-10 har blitt kritisert for å gi en sterk 

relasjon til affektive lidelser.  

 

Symptomene ved PCS er lite spesifikke og kan forekomme ved andre tilstander som angst, 

depresjon, PTSD og utbrenthet. Pasienter med tidligere angst, depresjon, familiehistorikk med 

affektive lidelser og tvangspregede-, dramatiserende- og narsissistiske personlighetsforstyrrelser 

har vist seg å ha en høyere forekomst av PCS (31). Andre variabler assosiert med PCS inkluderer 

pågående livsstressorer, uhensiktsmessige mestringsstrategier, medisinske problemer, kronisk 

smerte, komorbid psykisk lidelse (depresjon, angst eller PTSD), og andre psykososiale og 

miljømessige faktorer (31, 32). Ved gjentatte hodetraumer har noen studier vist at 

tilhelingsperioden og varighet av PCS har tendens til å øke for hvert nytt traume (2).  

 

3.5 Moderat og alvorlig TBI; Langtidsfølger  

Personer utsatt for moderat til alvorlig TBI får ofte langvarige til livslange utfall, hvor det 

generelt er en sammenheng mellom alvorlighetsgraden av hjerneskaden og grad av utfall i 
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etterkant. Så mange som 75 % har alvorlige følgeskader etter ett år, mens 75 % av personer utsatt 

for mild TBI har kommet seg fullstendig etter ett år til sammenligning (2). En studie fra 1999 av 

European Brain Injury Consortium (EBIC) fulgte opp 1005 individer med moderat til alvorlig 

TBI (33), hvorav 94 % ble vurdert 6 måneder etter skade med Glasgow Outcome Scale (34) for å 

få et globalt mål på funksjon; 31 % hadde dødd, 3 % var i vegetativ tilstand, 16 % hadde en 

alvorlig funksjonshemming, 20 % hadde en moderat funksjonshemming mens 31 % hadde 

oppnådd god tilheling. Med andre ord hadde omtrent halvparten av de overlevende en moderat til 

alvorlig funksjonshemming.  

 

TBI kan føre medføre langtidskonsekvenser i form av nevrologiske, somatiske, emosjonelle og 

kognitive problemer som påvirker deltakelse sosialt, i familien, i arbeidslivet og gir ofte redusert 

selvopplevd livskvalitet (35). Vanlige rapporterte langvarige følger er blant annet utmattelse, 

søvnforstyrrelse, hodepine, redusert smak-/luktesans, pareser, spastisitet, redusert konsentrasjon, 

redusert hukommelse, reduserte eksekutive funksjoner, redusert følelsesregulering, endret 

selvinnsikt, personlighetsendringer, atferdsendringer og emosjonelle plager som depresjon og 

angst (36-44). Utvikling av posttraumatisk epilepsi er også en vanlig følgetilstand (45, 46). 
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4 Grunnleggende nevroanatomi 
 

Hjernen består av to hemisfærer som 

er separert av fissura longitudinalis. 

Corpus callosum (hjernebjelken) 

forbinder de to hjernehalvdelene. 

Videre kan hjernen inndeles i fire 

lapper: frontal-, temporal-, parietal- og 

oksipitallappen. Frontal korteks er den 

kortikale delen av hjernen som dekker 

frontallappen. Noen av oppgavene 

frontal korteks er involvert i er 

funksjoner som planlegging, 

igangsetting, monitorering, sosial innsikt,  

oppmerksomhet, arbeidshukommelse, forståelse av tid, dømmekraft, fleksibilitet og 

følelsesregulering inkludert inhibisjon. Temporallappen er blant annet viktig for hukommelse, 

hørsel, språk, emosjoner, lukt og synsinntrykk. Parietallappens hovedoppgave er sensorisk 

persepsjon med integrasjon av ulike sanseinntrykk. En annen kjent oppgave er rom-retningssans. 

Synsbarken befinner seg i oksipitallappen, og oppgaver knyttet til synet er oksipitallappens 

viktigste oppgave. Neokorteks utgjør den den største delen av cerebral korteks og består av seks 

lag (lamina). Meningene (hjernehinnene) er tre hinner som kler og beskytter 

sentralnervesystemet; dura mater, arachnoidea og pia mater. Blod-hjerne-barrieren (engelsk: 

blood-brain-barrier, BBB) er en barriere som kontrollerer hva som passerer fra blodet over til 

hjernen.  

 

Hjernen er bygd opp av nervevev som deles inn i grå og hvit substans. Nervecellelegemene 

befinner seg i grå substans. Alle deler av hjernen hvor det er ansamlinger av cellelegemer vil 

makroskopiske se grå ut. Korteks (hjernebarken) er den ytterste delen av hjernen hvor det er 

store mengder med cellelegemer. Dypere strukturer som basalgangliene består og av 

nervecellegelemer og ser likeledes makroskopisk grå ut. Hvit substans består av myeliniserte 

Bilde 1. Hjernens inndeling i lapper.  
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aksoner (nerveutløpere), hvor det fettholdige myelinet omgir aksonene og gir opphav til den lyse 

fargen.  

 

Hjerneventriklene er fire hulrom i hjernen som inneholder cerebrospinalvæske (engelsk: cerebral 

spinal fluid, CSF); de laterale ventriklene, tredje ventrikkel og fjerde ventrikkel. I tillegg finnes 

det passasjestrukturer som forbinder ventriklene med ryggmargskanalen og 

subaraknoidalrommet. Med andre ord er hele sentralnervesystemet omgitt av CSF, og det finnes 

normalt mellom 100-200 mL slik væske til enhver tid. Man kan ta prøver av CSF via 

spinalpunksjon.  

 

 
 

 

Septum pellucidum er en skillevegg som separerer de laterale ventriklene. Cavum septum 

pellucidum betegner en spalte i septum pellucidum. Det kan forekomme som en normalvariant, 

men er i tillegg assosiert med ulike malformasjoner og abnormaliteter.  

 

Bilde 2. Sagittalsnitt av hjernen. 
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Hippocampus spiller en sentral rolle i konsolideringen av minner; overgangen fra korttids- til 

langtidshukommelse. Mennesket har to hippocampi, lokalisert på hver sin side av hjernen, i 

medial-temporal-lapp. Ved ulike demenstilstander er hippocampus et av de første områdene som 

gjennomgår degenerasjon.  

 

Amygdala befinner seg i midtre del av temporallappen. Den har viktige forbindelser til ulike 

hjernestrukturer, som hippocampus. Amygdala er svært viktig for regulering av emosjoner og 

sosial interaksjon. Den har og en "alarmfunksjon" basert på tidligere erfaringer.  

 

 
 

 
Bilde 3. Koronalsnitt av hjernen. 



 18 

Hjernestammen består av diencephalon (mellomhjernen), mesencephalon (midthjernen), pons 

(hjernebroen) og medulla oblongata (den forlengede marg). I hjernestammen finnes ulike sentre 

som kontrollerer livsviktige funksjoner, kjernene til hjernenervene og andre strukturer involvert i 

eksempelvis bevegelse. Basalgangliene omfatter fire hoveddeler: striatum (nucleus caudatus og 

putamen), globus pallidus, nucleus subthalamicus og substantia nigra. Putamen og globus 

pallidus kalles i enkelte tilfeller nucleus lentiformis. Nigrostriatale baner knyttet til 

basalgangliene er essensielle for blant annet å initiere bevegelser ved hjelp av nevrotransmitteren 

dopamin. Locus coeruleus er annen struktur i hjernestammen, som regulerer stressreaksjoner og 

humør. Cerebellum (lillehjernen) er lokalisert nedenfor oksipitallappen og er involvert i 

koordinering av balanse og bevegelse. 

 

Det limbiske systemet er et sett av strukturer som er involvert i prosessering av emosjoner, 

atferd, hukommelse og lukt. Strukturer nevnt som er en del av det limbiske systemet er blant 

annet amygdala og hippocampus.  
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5 Kronisk traumatisk encefalopati 
I de senere årene har det kommet frem at nevropatologien som sees ved det kliniske bildet 

traumatisk encefalopati syndrom (TES), enten etter enkle eller gjentatte hodeskader, viser et 

samsvarende patologisk mønster ved undersøkelse av hjernen. Basert på disse nevropatologiske 

funnene kalles den samme tilstanden for kronisk traumatisk encefalopati.  

 

5.1 Insidens og prevalens  

Reel insidens og prevalens av CTE er per i dag ukjent. I følge oversiktsartikler kan CTE 

forekomme hos ca. 17 % av de eksponerte populasjonene (dette kan være en overestimering gitt 

den diagnostiske usikkerheten) (47, 48), basert på en undersøkelse hvor 17 % av britiske boksere 

i perioden 1930-1950 viste kliniske symptomer samsvarende med CTE (49). Gavett et al. (50) 

estimerer at livstidsprevalens blant amerikanske fotballspillere er 3,7 %. Dette baseres på 

undersøkelse av 12 hjerner av 321 amerikanske fotballspillere som døde mellom 2008-2010, 

hvorav alle de 12 undersøkte viste tegn til CTE. Det antas at de resterende 309 som ikke ble 

undersøkt, ikke hadde CTE, og at TBI-hendelser innenfor amerikansk fotball har vært lik 

gjennom de siste 5 årene.  

 

5.2 Nevropatologi; Makroskopiske endringer  

En rekke studier har beskrevet de makroskopiske endringene ved CTE i detalj. Den første 

omfattende studien angående makroskopiske og mikroskopiske symptomer og tegn ble utført i 

1973 av Coresellis et al. (5), hvor hjernen til 15 tidligere boksere ble undersøkt. Hovedtrekk av 

makroskopiske endringer hos de undersøkte ble beskrevet som reduksjon av hjernevekt grunnet 

substanstap, ekspansjon av laterale og tredje ventrikkel, tynning av corpus callosum, cavum 

septum pellucidum med fenestreringer, arrdannelse og tap av nevroner i cerebellare tonsiller, og 

depigmentering av substantia nigra.  

 

I den første beskrivelsen av CTE hos en amerikansk fotballspiller av Omalu et al. (7) i 2005 fant 

man ingen tegn til kortikal atrofi, kortikale kontusjoner, blødninger eller infarkt. Det var mild 
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bleking og depigmentering av substantia nigra. Omalu et al. dokumenterer et nytt tilfelle av CTE 

hos en amerikansk fotballspiller i 2006 (6), og fant da cavum septum pellucidum og mild 

depigmentering av substantia nigra. Det var ingen andre uttalte funn, eksempelvis atrofi. 

 

McKee et al. (51) undersøkte 47 tidligere rapporterte tilfeller av CTE i litteraturen i 2009, og 

dokumenterte selv funn hos 3 tidligere utøver med en historie av hodetraumer. De 

makroskopiske endringene var atrofi av cerebrale hemisfærer, medial-temporal lapp, thalamus, 

corpus mamilliare og hjernestammen, dilatasjon av ventriklene, spesielt laterale og 3. ventrikkel 

og fenestrert cavum septum pellucidum. Andre funn inkluderte depigmentering av substantia 

nigra og locus coereleus, atrofi av bulbus olfactorius, thalamus, cerebellum og fortynning av 

corpus callosum. I 2013 undersøkes 68 tilfeller med dokumentert CTE av McKee et al. (13), som 

igjen beskriver makroskopiske endringer som generalisert atrofi av cerebral korteks, medial-

temporal-lapp, diencephalon, corpi mamillari, ventrikkeldilatasjon og fenestrert cavum septum 

pellucidium.  

 

Cerebellare arrdannelser og atrofi har ikke blitt oppdaget i større, senere studier. McKee sier i sin 

studie fra 2013 at selv om cerebellare endringer kan observeres hos tidligere boksere, er det lite 

tegn til slike abnormaliteter hos utøvere innenfor andre idretter med CTE (52).  

 

McKee et al. (53) oppsummerer i 2016 de vanligste makroskopiske funnene ved CTE som: 

 

1. Cavum septum pellucidum og septale fenestreringer 

2. Redusert hjernevekt og cerebral atrofi; atrofien er typisk bilateral og mest uttalt i 

frontal- og medial-temporallapp, inkludert hippocampus, amygdala og entorhinal 

korteks 

3. Atrofi av thalamus og hypothalamus, inkludert corpi mamillari 

4. Tynning av corpus callosum, spesielt i posteriore isthmus 

5. Ventrikkeldilatasjon med uproporsjonal dilatasjon av tredje ventrikkel 

6. Depigmentering av locus coeruleus og substantia nigra 
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5.3 Nevropatologi; Mikroskopiske endringer 

Mikroskopiske endringer er en sentral del av diagnostikken i CTE. Flere studier har i de senere 

år avdekket mikroskopiske endringer observert ved CTE. En gjennomgang av de mest sentrale 

funnene og studiene vil herunder bli diskutert. 

 

5.3.1 Tau 

CTE beskrives som en nevrodegenerativ lidelse som kjennetegnes av nevrofibrillære floker 

(engelsk: neurofibrillary tangles, NFTs). Tau er et protein assosiert med mikrotubili og finnes 

primært i aksoner (54, 55). NFTs er intracellulære aggregater av fibre bestående av patologisk 

hyperfosforylert tauprotein (p-tau) (54). Tauopatier er en samlebetegnelse på ulike 

nevrodegenerative lidelser som er assosiert med slike aggregater av NFTs (54). NFTs mistenkes 

å føre til nevronal dysfunksjon og død (55). Deponering av NFTs er blitt et viktig element i 

histopatologisk utredning av individer med CTE. 

  

Corsellis et al. (5) finner i sin studie fra 1973 ingen påfallende mønstre av NFTs, men observerer 

NFTs spredt diffust gjennom det meste av cerebral korteks og hjernestammen, med noe tettere 

Bilde 4. Makroskopiske endringer ved CTE. Fra Lindsley 2017. 
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deponering i medial-temporal grå substans. Corsellis kommenterer at den intense dannelsen av 

NFTs som observeres hos tidligere boksere ikke kan være et resultat av alderdom alene, men 

heller et resultat av en patologisk nevrodegenerativ prosess utløst av gjentatte hodetraumer. 

  

NFTs distribusjon hos pasienter med CTE ble beskrevet av Hof et al. i 1992 (56). Hjernen til tre 

tidligere profesjonelle boksere, hver med karrierer over 25 år, ble ved obduksjon sammenlignet 

med hjernen til 8 pasienter med diagnostisert Alzheimers sykdom. Alle de tre tidligere bokserne 

hadde presentert kliniske symptomer i overensstemmelse med TES/CTE. Resultatene viste 

overfladisk deponering av NFTs i lamina II og III av neokorteks hos de tidligere bokserne. Ved 

Alzheimers sykdom ble det i motsetning sett deponering av NFTs i dypere lag av neokorteks. 

  

Mikroskopiske funn i Omalu et al. sin studie fra 2005 (7), hvor CTE ble fastslått i en tidligere 

amerikansk fotballspiller inkluderte tap av nevroner i frontal, parietal og temporal neokorteks, 

NFTs og tau-positive nevrittiske tråder (små utløpere fra nevroner) i neokortikale områder. NFTs 

ble ikke funnet i hippocampus eller enterorhinal korteks. I oppfølgingsstudien fra 2006 ble NFTs 

og nevrittiske tråder funnet i alle hjerneregioner hos den tidligere amerikanske fotballutøveren 

(6). I 2011 (12) undersøker Omalu et al. 14 profesjonelle idrettsutøvere med tidligere 

dokumenterte hjerneskader, hvorav sju av disse var tidligere amerikanske fotballspillere, to var 

brytere og en var bokser. I tillegg ble tre individer som tidligere spilte amerikansk fotball på 

ungdomskolenivå undersøkt. De fant ved nevropatologiske undersøkelser via obduksjon at ti av 

de profesjonelle utøverne og en av de tre som spilte amerikansk fotball til ungdomskolenivå 

kunne diagnostiseres med CTE. Konklusjonen var basert på nevropatologiske underøkelser med 

funn av NFTs og nevrittiske tråder i cerebral korteks, basalganglier, hippocampus og kjerner i 

hjernestammen.  

  

I 2009 beskrev McKee et al. (51) regionalt spesifikke, immunohistokjemiske deponeringer av p-

tau hos tre tidligere utøvere med en historie av hodetraumer. I tillegg ble 47 tidligere rapporterte 

tilfeller av CTE i litteraturen undersøkt for å gi et sammendrag av de vanligste nevropatologiske 

funnene. Mikroskopiske patologiske funn er beskrevet som omfattende tau-immunoreaktive 

NFTs, astrocyttfloker (engelsk: astrocytic tangles, ATs) og spindelformede og trådaktive 

nevritter spredt i hele hjernen. Her ble NFTs ved CTE skilt fra andre tauopatier, og beskrevet 

som en distinkt, nevrodegenerativ tauopati. Det er angitt at NFTs befinner seg i overfladiske 
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kortikale lag, med irregulær, flekkete distribusjon i frontal og temporal korteks, i dypet av sulci, 

med prominent distribusjon perivaskulært, periventrikulært og subpialt, i tillegg til betydelig 

akkumulering av tau-immunoreaktive astrocytter. I en annen studie av McKee et al. (57) ble 

hjernen til fem tidligere militærveteraner som hadde blitt utsatt for mild TBI undersøkt, hvorav 

fire av fem viste funn samsvarende med tidlige CTE-forandringer: perivaskulære p-tau NFTs og 

nevritter i dybden av sulci, overfladiske deponeringer av p-tau NFTs, astrocytose og aksonal 

degenerasjon. 

 

Goldstein et al. (58) utfører i 2012 obduksjon av 11 personer med rapportert mistanke om TES. 

Fire var tidligere militærveteraner med alder fra 22-45 år som hadde blitt eksponert for 

eksplosjoner eller hjernerystelser 1-6 år før død, og tre tidligere amerikanske fotballspillere og en 

tidligere bryter. Atletene var relativt unge, med alder fra 17-28 år. En kontrollgruppe bestod av 

hjernene til 3 andre individer som ikke hadde en tidligere historikk av hodetraumer. Det var 

samsvarende nevropatologiske funn blant militærveteranene og atletene med påviste multifokale, 

perivaskulære foci av nevrofibrillære og gliale aggregater som var immunoreaktive for både 

fosforylert og ufosforylert tau. De samme funnene var ikke tilstede i kontrollene. 

 

I Mez et al. (8) sin studie fra 2017 med 202 tidligere amerikanske fotballspillere, ble det hos 

samtlige diagnostiserte med CTE (87 %) funnet perivaskulære ansamlinger av NFTs i cerebral 

korteks. I tilfeller med mild CTE (se Tabell 2 for inndelingen av mild og alvorlig CTE etter 

McKee et al. 2013) ble NFTs funnet særs uttalt i superiore og dorsolaterale frontal korteks, men 

også i andre kortikale områder som lateral-temporal, inferior-parietal, temporallapp og insula. 

NFTs ble også funnet i locus coeruleus, substantia nigra og substantia innominata. I tilfeller med 

alvorlig CTE ble store, konfluente områder med NFTs funnet i overfladiske lamina av korteks. I 

tillegg ble det oppdaget nevrofibrillær degenerasjon av medial-temporale strukturer som 

hippocampus, amygdala og entorhinal korteks. Det var i tillegg funn av NFTs i thalamus, 

nucleus basalis telencephalii, substantia nigra, substantia innominata og locus coeruleus hos 

atletene som ble diagnostisert med alvorlig CTE. 
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5.3.2 Transactive response DNA-binding protein 43 (TDP-43) 

Transactive response (TAR) DNA-binding protein 43 (TDP-43) er et protein som kodes av 

TARDBP genet. Det uttrykkes i en rekke vev, inkludert hjernen, og har i de senere årene vist en 

assosiasjon i ulike nevrologiske lidelser, eksempelvis motornevronsykdommer (engelsk: motor 

neuron disease, MND) og frontotemporal demens (FTD) (59). TDP-43 har blitt antydet å ha 

prion-lignende effekt på nevroner (60). Immunohistokjemi har blitt brukt for å undersøke 

nevropatologien ved disse sykdommene. 

  

McKee et al. (61) undersøkte i 2010 om TDP-43 har en assosiasjon med CTE ved undersøkelse 

av hjernen til 12 tilfeller med tidligere bekreftet CTE. TDP-43 inklusjoner hadde tidligere blitt 

observert av King et al. (62), hvor de så at fordelingen av TDP-43 minnet om fordelingen som 

kan sees i FTD-TDP (FTD med deponeringer av TDP-43). McKee finner TDP-43 i frontal og 

temporal korteks, medial-temporallapp, basalganglier, diencephalon og hjernestammen hos 10 av 

de 12 undersøkte. Av disse hadde tre MND, og store mengder TDP-43 ble funnet i ryggmargen 

hos disse individene. NFTs, tap av motornevroner og degenerasjon av pyramidebanen ble i 

tillegg observert hos disse. I 2012 undersøkte McKee et al. (63) hjernen til 85 personer med 

tidligere historikk av gjentatte hodetraumer, hvorav 68 viste funn som samsvarer med CTE. 

TDP-43 ble funnet i 85 % av disse tilfellene, enten som fokale deponeringer eller som utbredte 

inklusjoner i store deler av hjernen. Deponering av TDP-43 ble funnet i alle stadier av CTE-

patologi i Mez et al. sin studie fra 2017 (8). 

 

 

Bilde 4. Bildet viser tre tilfeller av CTE med irregulære flekker av p-tau patologi, særs 
uttalt i dybden av kortikale sulci. Fra NINDS/NIBIB 2016. 
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5.3.3 Aβ-amyloid  

Aβ-amyloid deponeringer har også blitt observert hos pasienter med CTE. Amyloid precursor 

protein (APP) er et protein som er blitt linket til utvikling av Alzheimers sykdom. Det har per i 

dag ingen kjent funksjon (64). APP brytes normalt ned ved alfa-kløyving til Aα-amyloid og kan 

deretter brytes ned til mindre bestanddeler og fjernes helt fra hjernen. Hvis APP i stedet gjennom 

går beta-kløyving dannes Aβ-amyloid som hjernen strever med å bryte ned videre, og Aβ-

amyloid hoper seg opp og avleires i hjernen og samles i amyloide plakk. Aβ-amyloid er et 

sentralt funn ved Alzheimers sykdom, og per i dag antas det at dette er en de viktigste 

bidragsyterne til utviklingen av sykdommen. 

 

Ved en gjentatt undersøkelse av Corsellis sin studie fra 1973 fant man Aβ-amyloid-deponeringer 

i 95 % av tilfellene (52). Deponering av Aβ-amyloid forekom i under halvparten av tilfellene i 

studien fra McKee et al. i 2009 (51). Omalu et al. beskrev funn av diffuse amyloide plakk i 

studien fra 2005, og 2 av 17 tilfeller viste Aβ-amyloid deponeringer i 2011 (7, 12).  

 

McKee et al. (52) kommenterer i 2015 at Aβ-amyloid forekommer i enkelte tilfeller med CTE, 

men er ikke et konsistent nok trekk til å sikkert kunne assosieres med tilstanden. Det bemerkes at 

plakkene ikke sees i tidligere stadier av CTE, og er signifikant assosiert med høyere alder ved 

Bilde 5. Inklusjoner av TDP-43 i a) amygdala og b) hippocampus. Fra 
NINDS/NIBIB 2016. 
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dødsfall. Studien til Mez et al. (8) fra 2017 med 202 atleter finner de 52 tilfeller av Aβ-amyloid 

deponeringer hos de med stadium IV CTE (91 %) (se tabell 2). 

 

5.4 Dyremodell 

En musemodell ble utviklet av Goldstein et al. (58) med forsøk på replikasjon av trykkbølge-

effekt fra eksplosjoner. Musene i intervensjonsgruppen ble utsatt for én enkelt trykkbølge 

(“blast”) i et gassdrevet sjokkrør. En annen kontrollgruppe mus ble utsatt for en “sham”-

trykkbølge. Musene i intervensjonsgruppen ble undersøkt 2 uker senere med obduksjon av 

hjernen. Musene utsatt for traumet viste ingen tegn til endringer i motorfunksjon, men viste tegn 

til lærings- og hukommelsesvansker. Det ble ikke funnet makroskopiske endringer i hjernene. 

Immunohistologiske analyser viste CTE-assosiert nevropatologi. Av mikroskopsiske endringer 

ble reaktiv astrocytose funnet i cerebral korteks, hippocampus, hjernestammen, capsula interna, 

cerebellum og pyramidebanen. P-tau ble funnet i overfladiske lamina av cerebral korteks. 

Nevroner i hippocamus region CA1 var svært immunoreaktive for tau, og nevroner i CA1, CA3 

og gyrus dentatus viste tegn til nevrodegenerasjon. Andre funn inkluderte perivaskulær patologi, 

mikrogliose, aksonopati og tap av purkinjeceller. Et enkelt traume viste seg her å være nok til å 

gi varig inhibisjon av langtidspotensiering (LTP) i hippocampus CA1 pyramidale nevroner. 

NFTs ble ikke funnet i cerebral korteks eller hippocampus, noe som skiller nevropatologien 

observert i denne musemodellen fra det som er beskrevet i CTE-assosiert nevropatologi hos 

mennesker  

 

5.5 Symptomer 

Symptomene ved CTE begynner ofte flere år etter hodetraume. Corsellis et al. (5) beskrev i sin 

studie fra 1973 tre stadier av symptomforløpet i CTE: den første fasen ble kommentert som å 

bestå av humørforandringer og psykotiske symptomer. Den andre fasen besto av impulsiv 

oppførsel, hukommelsestap og symptomer på parkinsonisme, og den tredje besto av alvorlig 

kognitiv svikt og parkinsonisme. Stern et al. (65) foreslo i 2013 to hovedkategorier for den 

kliniske presentasjonen (fenotyper) av CTE: 1) Atferds/humør variant og 2) Kognitiv variant. 

Atferds/humør-gruppen fikk symptomer ved en yngre alder enn den kognitive gruppen. Mangel 
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på kontroll, agitasjon, fysisk og språklig utagering og depresjoner var vanlige trekk i 

atferds/humør-gruppen. Den kognitive gruppen viste svekket hukommelse, og det var mer 

sannsynlig for denne gruppen å utvikle demens senere i livet. I tillegg viste få individer i den 

kognitive gruppen atferds/humør-symptomer, men nesten alle i atferds/humør-gruppen viste tegn 

til kognitiv svikt i løpet av sykdomsutviklingen. Stern et al. rapporterer ikke om motoriske utfall 

i sine undersøkelser, men referer til andre studier hvor parkinsonisme har vært et felles funn hos 

individer med repetitiv TBI. Mez et al. (66) inndeler symptomene som kan observeres ved CTE 

som problemer med kognisjon, atferd, humør og motoriske utfall. Mer detaljert inkluderer dette 

hodepine, angst, depresjon, søvnvansker, utagerende og upassende atferd, impulsivitet, 

rusmisbruk, parkinsonisme, dysartri, dysfagi og forverrelse av sosiale forhold. Mahar et al. (67) 

kommenterte at tilstedeværelse av CTE-relatert NFTs i enkelte hjerneregioner, som amygdala og 

hippocampus, kan gi en psykiatrisk fenotype bestående av depresjon og suicidalitet, mens 

lesjoner i basalgangliene heller vil gi en fenotype bestående av bare depresjon.  

 

5.6 Sammenheng mellom symptomer og nevropatologi 

McKee et al. sin studie fra 2013 (13) belyste godt den mistenkte sammenhengen mellom 

nevropatologi og symptomer. Av 85 personer viste 68 funn samsvarende med CTE. Individene 

hadde bakgrunn fra amerikansk fotball, ishockey og et individ hadde drevet med selvskadende 

"head-banging" (68). Et stadieinndeling ble utviklet basert på fordelingen av p-tau i ulike 

hjerneregioner koblet mot fremviste symptomer. Se tabell 2 for nærmere informasjon. 

 

Tabell 2. Stadieinndelingen foreslått av McKee et al. fra 2013 med sammenheng mellom 

mikroskopiske funn og symptomer.  

Stadium Mikroskopiske funn Symptomer 

I NFTs i fokale epicentre i dybden av 

superior, superiolateral eller inferior 

frontal korteks 

Hodepine, oppmerksomhet og 

konsentrasjonsvansker 

II NFTs i overfladiske, kortikale lag nær 

de fokale episentrene, i nucleus basalis 

Depresjon, humørforandringer, 

eksplosivitet, oppmerksomhet- og 



 28 

telencephalii og locus coeruleus hukommelsesvansker, hodepine og tap av 

korttidsminne 

III Makroskopisk: kortikal atrofi, septale 

abnormaliteter, ventrikkeldilatasjon, 

konkav form av 3. ventrikkel og 

depigemetering av locus coerlues og 

substantia nigra 

 

Mikroskopisk: p-tau i medial-

temporale strukturer (hippocampus, 

entorhinal korteks, amygdala), frontal-, 

temporal, parietal og insulær korteks 

og septale områder 

Kognitive problemer med 

hukommelsestap, dysfunksjon av kognitiv 

kontroll, oppmerksomhet- og 

konsentrasjonsvansker, depresjon, 

eksplosivitet/utagering og visuelle og 

visuospatielle problemer 

IV Makroskopisk: uttalt atrofi av medial-

temporal lapp, hyptothalamus, 

thalamus og corpi mamillari, septale 

abnormaliteter, ventrikkeldilatasjon, og 

depigmentering avsubstantia nigra og 

locus coeruleus 

 

Mikroskopisk: p-tau ble funnet i flere 

regioner, sammen med uttalt tap av 

nevroner, gliose av korteks og sklerose 

av hippocampus. 

Alvorlig demens med kraftig redusert 

korttidsminne, eksekutiv dysfunksjon, 

oppmerksomhet- og 

konsentrasjonsvansker, eksplositivitet, 

agitasjon, paranoia, depresjon, 

impulsitivitet, visuospatielle 

abnormaliteter  

Stadier I og II defineres som mild CTE, mens stadier III og IV defineres som alvorlig CTE. 

 

Symptomer ved CTE samsvarer med kognitive, atferdsmessige og motoriske symptomer som 

kan observeres i andre sykdommer. Når nevropatologiske funn ved CTE tilsvarende samsvarer 

med de andre tilstandene er det naturlig å trekke en sammenheng mellom nevropatologi og 

symptomer. Akkumuleringer av NFTs i regioner som amygdala, hippocampus og kortikale 
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områder kan føre til hukommelsesvikt, personlighetsendringer, eksekutiv dysfunksjon, agitasjon, 

utagering og impulsivitet, likt som ved Alzheimers sykdom. Depigmentering og deponering av 

NFTs i substantia nigra vil kunne gi motoriske symptomer i form av parkinsonisme. 
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6 BIOMARKØRER OG GENETIKK 

6.1 Magnetresonanstomografi (MR) 

MR er et bildediagnostisk verktøy som benyttes i medisin for å avbilde indre organer, for 

tolkning av ulike fysiologiske prosesser, og er særs god til fremstilling av bløtvev som f.eks. 

hjernen. Teknologien baserer seg på at ulike vev og væsker i kroppen magnetiseres i forskjellig 

grad i et magnetfelt, og sender dermed ut varierende grad av stråling når de blir påvirket av 

radiobølger (69). Som diskutert har CTE flere makroskopiske endringer som bør la seg avbilde 

på MR: hjerneatrofi, ventrikkeldilatasjon og cavum septum pellucidum med fenestreringer. Mez 

et al. (66) kommenterte i 2013 at den generelle atrofien og de makroskopiske endringene som 

oppstår i CTE burde kunne gi diagnostiske muligheter for CTE in vivo, som det gjør for andre 

former for demens.  

 

Ulike MR-sekvenser og teknikker 

- T1/T2 er de vanligste sekvensene. De vil kunne oppdage endringer som cavum septum 

pellucidum og atrofi. 

- Susceptibility weighted imaging (SWI) er en bildediagnostisk metode som benytter 

forskjeller i magnetisk susceptibilitet mellom ulike vev for å danne kontrastbilder. 

Metoden er svært godt egnet for å se etter blødninger, inkludert mikroblødninger som kan 

oppstå ved hodetraumer. SWIs rolle som bildediagnostisk markør ved utredning av 

kroniske lidelser som CTE er derimot uavklart; amerikanske fotballspillere og boksere 

har ikke vist å ha signifikant større grad av mikroblødninger enn normalpopulasjonen 

(66). 

- Diffusion tensor imaging (DTI) benytter diffusjonen av vannmolekyler for å danne 

detaljerte diagnostiske bilder. DTI har vist seg å være sensitiv for diffus aksonal skade 

(66) grunnet TBI i akutt/subakutt fase, men det er foreløpig ingen diagnostiske metoder 

for å skille mellom skade på hvit substans grunnet det initiale hodetraumet og senere 

utvikling av CTE, med mindre man har tilgang til tidligere bilder for sammenligning.  

- Magnetisk resonansspektroskopi (MRS) er en ikke-invasiv metode som brukes for å 

undersøke metabolske prosesser i hjernen. MRS fremstiller et spekter av ulike 

nevrometabolitter, hvor hver topp i spekteret representerer mengden av en gitt 
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nevrometabolitt. Metabolittene representerer potensielle markører for TBI (f. eks. kolin 

fungerer som markør for membranskade), men MRS er enda ikke blitt etablert som et 

ledd i utredningen av TBI eller CTE (66).  

- Funksjonell magnetresonanstomografi (fMR) måler hjerneaktivitet ved å se på endringer i 

blodgjennomstrømning. Hart et al. (70) fant at pensjonerte amerikanske fotballspillere 

hadde variasjoner i blodgjennomstrømning til venstre temporallapp, inferior parietallapp 

og superior temporal gyrus sammenlignet med kontroller. fMRI brukes per i dag hverken 

i vanlig utredning av TBI eller CTE. 

6.2 Positron emisjon tomografi (PET) 

PET er en annen bildediagnostisk metode innenfor medisin. Et molekyl med en radioaktiv 

isoptop blir ført inn i kroppen og fungerer som et antistoff ved at det vil binde seg til en epitop. 

Lokaliseringen til molekylet vil oppdages via indirekte gammatråler fra isotopen. Ved å bruke en 

ligand (FDDNP) som binder til NFTs og amyloide aggregater i hjernen, ble det via PET-scan hos 

5 pasienter med sykehistorie for flere hjernerystelser (71) avdekket større områder med FDDNP i 

subkortikale regioner og amygdala sammenlignet med 5 andre kontroller uten hjernerystelser. I 

en annen studie (72) ble 14 tidligere amerikanske fotballspillere sammenlignet med 24 pasienter 

med Alzheimers sykdom, og PET-scan med FDDNP-ligand viste funn samsvarende med 

nevropatologiske tegn for CTE. Funnene ble kommenterte å være distinkte fra det som kan 

observeres i Alzheimers sykdom. PET er en dyr undersøkelse med begrenset tilgang, og brukes 

ikke i vanlig utredning av TBI eller CTE i dag.  

 

6.3 Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) 

SPECT fungerer ved at en radioaktiv isotop festet til en ligand bindes til visse typer vev og 

frigjør gammastråler. Dette kan blant annet benyttes for å se på blodgjennomstrømningen i 

hjernen. McKee et al. (66) kommenterte at pasienter med mild TBI viser redusert perfusjon i 

frontallappen, men at hypoperfusjon også forekommer i basalgangliene, cerebellum og oksipital- 

og parietallappene. En annen studie (73) viste at 100 amerikanske fotballutøvere hadde redusert 

perfusjon prefrontalt, temporalt, oksipitalt, i gyrus cingulatus og i hippocampus. Hvordan dette 

skal bidra til en diagnose av CTE gjenstår å se, men et diagnostisk område kan være å skille det 
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fra andre former for demens som kjennetegnes av redusert perfusjon til visse hjerneregioner. 

SPECT brukes hovedsaklig i forskingsøyemed og er ikke inkludert i standard utredning av TBI-

pasienter per i dag.  

 

6.4 Serum- og CSF-markører 

CSF reflekterer biokjemiske forandringer i hjernen, hvor f.eks. kroniske skader på nevroner, 

aksoner, gliaceller og proteinavleiringer burde kunne påvises i CSF. Med dette i tankene virker 

markører i CSF som en optimal kilde for diagnostikk av CTE. CSF returnerer dessuten til 

blodbanen via araknoide granulasjoner i venesystemet, og det er naturlig å tenke seg at enkelte 

av markørene likeledes bør kunne påvises i blod. For diagnostikken av TBI generelt har det de 

siste årene vært en kraftig økning i forskningsaktivitet hvorav en rekke biomarkører har blitt 

utforsket, både i CSF og blod. Zetterberg et al. (74) oppsummerer de viktigste for TBI i sin 

studie fra 2013:  

 

CSF: CSF-albumin:serum-albumin ratio, IL-6, IL-8, IL-10, total tau, NFL og 𝛾-enolase.  

Blod: S100B og GFAP. 

 

CSF-albumin:serum-albumin ratioen kan brukes som en markør for skade på blodhjernebarrieren 

(engelsk: blood brain barrier, BBB). Albumin produseres av lever, og vil normalt ikke passere 

BBB og komme over i CSF. Økt mengde albumin i CSF indikerer derfor skade på BBB, og er 

således et indirekte mål på hjerneskade. Zetterberg et al. viste til to studier som har vist en 

økning i denne ratioen ved alvorlig TBI, men i studier med mild TBI har ratioen ikke vist 

endring, noe som antyder at BBB forblir intakt hos individer som har gjennomgått mild TBI.  

 

Interleukiner er en gruppe av cytokiner som øker ved en rekke tilstander som inflammasjon, 

infeksjon og vevskade. Økte nivåer av disse sees i CSF som respons til alvorlig TBI (74), men 

må sies å være et uspesifikt funn.  

 

Tau finnes uttrykt i tynne, umyelinserte internevroner i korteks, mens nevrofilament med lett 

kjede (engelsk: neurofilament light chain, NFL) er i tykkere, myelinserte nevroner som 

kommuniserer med ulike hjernestrukturer og ryggmargen. De fungerer henholdsvis som 
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biomarkører for skade på tynne, umyelinserte nevroner og tykke, myelinserte nevroner. 

Zetterberg kommenterer at det er konsensus i litteraturen om at økte CSF-nivåer av disse er 

markører for TBI. En av de mest kjente mikroskopiske funnene ved CTE er NFTs i kortikale 

områder. Totale konsentrasjonsnivåer av tau i CSF korrelerer med utbredelse av intrakranielle 

lesjoner og utfallet i TBI, hvor høyere nivåer indikerer mer alvorlig skade (75). P-tau har vist seg 

som en aktuell biomarkør i Alzheimers sykdom (76), men nivåer i CSF har enda ikke blitt 

undersøkt hos pasienter med mistenkt CTE. 

 

𝛾-Enolase er et enzym som finnes i nevroner og har blitt foreslått som en markør for TBI hos 

barn, men har ennå ikke blitt etablert som biomarkør ved TBI. 𝛾-Enolase finnes i små mengder i 

erytrocytter, noe som kompliserer dets rolle som diagnostisk verktøy ved TBI (77). 

 

S100B og GFAP er to biomarkører som er blitt nevnt som potensielle biomarkører både i CSF og 

blod ved TBI. S100-proteinene regulerer intracellulære nivåer av kalsium. GFAP er et 

intermediært filament i astrocytter. Begge uttrykkes i astrocytter, og skade påført disse vil 

potensielt lekke S100B og GFAP til både blod og CSF. S100B uttrykkes også i perifert vev, som 

brusk- og fettceller. Serumprøve for S100B anbefales i skandinaviske retningslinjer ved 

primærdiagnostikk for pasienter med lette hodeskader og bevissthetstap for å redusere bruken av 

CT (og unngå unødvendig stråling) (78). Forhøyde nivåer S100B og GFAP er blitt observert i 

CSF hos boksere etter kamp (74, 75) og i serumprøver hos pasienter med mild TBI (74, 77, 79).  

 

I løpet av det siste tiåret har inklusjoner av TDP-43 i nevroner blitt assosiert med CTE-

nevropatologi, men ingen studier har enda undersøkt nivåene av TDP-43 i CSF eller blod hos 

pasienter med symptomer på CTE. Økte nivåer av TDP-43 har blitt observert 24-48 timer etter 

alvorlig TBI i CSF (80). Montenigro et al. foreslår å bruke p-tau:tau ratio i CSF som et ledd i 

utredningen av CTE  

 

Så langt brukes få skademarkører i vurdering og behandling av TBI-pasienter i klinisk praksis. 

S100B brukes iht. Skandinaviske retningslinjer for lett og moderate TBI. Det er ingen etablerte 

biomarkører i blod eller CSF for CTE per i dag. Det er mye pågående forskning, særlig på TBI, 

så man kan forvente økende evidens rundt biomarkører i blod og CSF i løpet av de kommende 

årene.  
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6.5 Genetikk 

Apolipoprotein E (ApoE) er et fettbindende protein involvert i lipidmetabolismen. Perifert er det 

hovedsaklig lever og makrofager som produserer ApoE, mens det hovedsaklig produseres av 

astrocytter i sentralnervesystemet. I hjernen transporterer ApoE kolesterol til nevroner via ApoE-

reseptorer. I følge Blennow et al. (81) har flere studier vist en stor frigjøring av membranlipider 

fra skadede aksoner ved hjerneskader. Økt syntese av ApoE fra astrocytter bidrar i slike tilfeller 

med å fjerne kolesterol og lipider fra ekstracellulært rom, og bidrar i reparasjon av skadede 

aksoner. ApoE har innvirkning på nedbrytning og opprydning av Aβ-amyloid og lipider i 

hjernen. ApoE er polymorf, med tre vanlig forekommende alleler: ApoE ε2, ApoE ε3 og ApoE 

ε4. ApoE ε3 er vanligste genotype.  

 

Som nevnt vurderes Aβ-amyloid per i dag å være en av de viktigste bidragsyterne til utviklingen 

av Alzheimers sykdom. Aβ-amyloid dannes ved beta-kløyving av APP, og Aβ-amyloid 

akkumuleres i hjernen. Allel ε4 av ApoE øker konversjonen av APP til Aβ-produkt, mens ε2 

reduserer denne omdannelsen. ApoE allel ε4 er så langt den best kjentes genetiske risikofaktoren 

for utvikling av Alzheimers sykdom, mens allel ε2 er assosiert med redusert risiko.  

 

Selv om studier har vist at traumepasienter med ApoE ε4-allel har økt risiko for Aβ-amyloide 

avleiringer, og er assosiert med dårligere nevrologisk funksjon etter alvorlig TBI, er 

assosiasjonen til CTE fortsatt uklar (81). Stern et al. (65) rapporterte om økt andel med ε4 allel i 

sin gruppe med 36 undersøkte tilfeller av CTE. McKee utførte genotyping for ApoE i sin studie 

fra 2013 (13) hos 68 utøvere diagnostisert med CTE, og fant da ingen økt forekomst av allel ε4 

hos aktuelle utøvere sammenlignet med normalpopulasjonen.  
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7 KLASSIFIKASJONSSYSTEMER AV TES OG CTE 
 

I dag finnes det ingen konsensus for ante mortem diagnostikk av CTE. Diagnosen fastslås sikkert 

basert på mikroskopiske og makroskopiske nevropatologiske endringer i hjernen observert ved 

obduksjon. Under vil publiserte nevropatologiske og in vivo-kriterier for CTE/TES bli 

presentert. 

 

7.1 Nevropatologiske kriterier for CTE 

Innledende kriterier basert på nevropatologi ble foreslått i 2013 av McKee et al. (13). Kriteriene 

baserte seg på tidligere funn fra egne og andres studier, og inkluderer mikroskopiske trekk som 

skiller CTE fra andre tauopatier. Følgende kriterier må oppfylles for å få diagnosen CTE: 

 

1. Perivaskulære foci av p-tau immunoreaktive NFTs og ATs i neokorteks 

2. Irregulære distribusjon av p-tau immunoreaktive NFTs og ATs i cerebrale sulci 

3. NFTs i cerebral korteks lokalisert i overfladiske lamina (ofte mest uttalt i temporal 

korteks) 

4. Støttende, ikke diagnostiske trekk: ansamlinger av subpial ATs i cerebral korteks, 

diencephalon, basalganglier og hjernestammen  

 

I 2015 gjennomførte NINDS/NIBIB en studie for å definere nevropatologien i diagnosen av CTE 

gjennom uttesting av nevnte kriterier fra 2013 (10, 13). Sju nevropatologer skulle forsøke å 

diagnostisere ulike tilfeller av tauopatier i 25 hjerner, inkludert CTE, Alzheimers sykdom og 

flere andre tilstander. Det viste seg å være svært god enighet blant nevropatologene om de ulike 

diagnosene, og spesielt om diagnosen CTE. Patognomoniske lesjoner ble definert som 

"akkumulering av abnormalt hyperfosforylert tau i nevroner og astroglia distribuert rundt små 

blodårer i dybden av kortikale sulci, i irregulære mønstre" (10). Disse lesjonene ble ikke funnet 

hos de andre undersøkte hjernene uten CTE, og viste seg å være distinkt fra andre former for 

tauopati. Det kommer frem av studien at slike lesjoner hittil kun har blitt funnet hos individer 

hvor det er blitt rapportert om eksponering for hodetraumer. For mer informasjon angående 

kriterier utviklet i 2015 av NINDS/NIBIB se Tabell 3, forsøkt fritt oversatt fra engelsk.  
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Tabell 3. Klassifikasjon av CTE-diagnose ut ifra nevropatologiske funn foreslått av 

NINDS/NIBIB 2015.  

Nødvendige kriterier 

1. Patognomoniske lesjoner består av p-tau aggregater i nevroner, astrocytter og 

celleprosesser rundt små blodårer i et irregulært mønster i dybden av kortikale sulci. 

Støttende kriterier 

Fosforylert Tau-relatert patologi: 

1. Tidlig-stadium floker (engelsk: pretangles) og NFTs immunoreaktive for p-tau i 

overfladiske lag (lamina II-III), i motsetning til lamina III og V som ved Alzheimers 

sykdom. 

2. Tidlig-stadium floker, NFTs eller ekstracellulære floker som hovedsaklig affiserer CA2 

og uttalt proksimal dendrittisk hevelse i CA4. Disse regionale p-tau patologiene skiller 

seg fra involvering av CA1 og subiculum som funnet i Alzheimers sykdom.  

3. Astrocyttaggreater immunoreaktive for p-tau i subkortikale kjerner, inkludert corpi 

mammilari og andre kjerner i hypothalamus, amygdala, nucleus accumbens, thalamus, 

tegmentum, nucleus basalis telencephalii, nuclei raphe, substantia nigra og locus 

coeruleus. 

4. Tornede astrocytter immunoreaktive for p-Tau i glia limitans, ofte subpialt og 

periventrikulært 

5. Store korn-aktige (engelsk: grain-like) og dott-aktige (engelsk: dot-like) strukturer 

immunoreaktive for p-Tau (i tillegg til noen trådlignende nevritter). 

Ikke-fosforylert Tau-relatert patologi: 

1. Makroskopiske trekk: Uproporsjonal dilatasjon av 3. ventrikkel, septumabnormaliteter, 

atrofi av corpi mamillari og kontusjoner eller tegn til tidligere traumatisk skade. 

2. TDP-43 immunoreaktive nevronale, cystoplasmatiske inklusjoner og dott-aktige 

strukturer i hippocampus, anteromedial temporal korteks og amygdala. 

Aldersrelatert p-tau astrogliopati kan være tilstede; ikke-diagnostisk og ikke-støttende 

1. Flekker av torn-formede astrocytter i subkortikal hvit materie 
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2. Subependymael, periventrikulære og perivaskulære torn-formede astrocytter i 

mediobasale regioner 

3. Torn-formede astrocytter i amygdala eller hippocampus  

 

7.2 In vivo-kriterier for TES og CTE 

Manglende in vivo-diagnostikk utgjør et klart problem med diagnosen av CTE; den er kun mulig 

å få etter døden. Det er i dag kommet ulike diagnostiske muligheter for andre nevrodegenerative 

tauopatier. Siden 2013 har det blitt publisert flere forslag til klassifikasjoner for TES og CTE, 

men det mangler fortsatt en konsensus om en klar retningslinje for diagnostikk hos levende 

individer. De ulike foreslåtte og rådende diagnostiske kriterier både for TES og CTE vil nå bli 

gjennomgått. 

 

Jordan et al. (82) utarbeidet klinisk diagnostiske kriterier i 2013 for CTE med hensikt å kunne 

skille det fra andre følgetilstander etter traumatiske hjerneskader. Kliniske kriterier for CTE ble 

inndelt i 4 klasser: Sikker (“definite”), sannsynlig (“probable”), mulig (“possible”) og 

usannsynlig (“improbable”). Se Tabell 4. for mer oversikt over diagnostiske kriterier foreslått av 

Jordan.  

 

Tabell 4. Klassifikasjon av CTE-diagnosen ut i fra Jordan 2013.  

Klassifikasjon Definisjon Kliniske eksempler 

Sikker Enhver nevrologisk prosess 

som samsvarer med klinisk 

presentasjon av CTE sammen 

med nevropatologisk 

bekreftelse (tauopati, diffus 

amyloid deponering, TDP-43 

deponering) 

Kognitiv, atferdsmessige- 

og/eller motorisk dysfunksjon 

Sannsynlig Enhver nevrologisk prosess Kognitiv svekkelse og 
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kjennetegnet av to eller flere 

av de følgende tilstandene: 

kognitive- og/eller 

atferdsforstyrrelser, cerebellar 

dysfunksjon, sykdom i 

pyramidebanen eller 

ekstrapyramidalt, klinisk 

forskjellig fra andre 

sykdomsprosess og konsistent 

med den kliniske beskrivelsen 

av CTE 

ekstrapyramidal dysfunksjon 

som antyder parkinsonisme 

Assosiert cerebellar 

dysfunksjon som ikke er i 

overensstemmelse med 

parkinsonisme 

Mulig Enhver nevrologisk prosess 

som samsvarer med den 

kliniske beskrivelsen av CTE, 

men kan potensielt forklares 

av andre nevrologiske 

tilstander 

Eksempler på nevrologiske 

tilstander med potensielt 

liknende klinikk: Alzheimers 

sykdom eller andre former for 

primær demens 

Parkinsons sykdom 

Primær cerebellar 

degenerasjon 

Wernicke-Korsakoffs 

syndrom 

Amyotrofisk lateral sklerose 

Usannsynlig Enhver nevrologisk prosess 

som ikke samsvarer med den 

kliniske beskrivelsen av CTE 

og kan forklares en av 

patofysiologisk prosess som 

ikke er relatert til 

hjernetraume 

Eksempler på nevrologiske 

tilstander med potensielt ulik 

klinikk: Cerebrovaskulær 

sykdom 

Multippel sklerose 

Neoplasi i hjernen 

Andre heriditære 

nevrologiske lidelser 

Tabellen er oversatt til norsk og gjengitt med tillatelse.  
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Denne inndelingen utelukker ikke problemet med å få en klar diagnose av CTE av en person som 

fortsatt er i live. Definitiv CTE krever i denne inndelingen nevropatologisk bekreftelse, som per i 

dag kun er mulig å få ved obduksjon. En sannsynlig diagnose av CTE er derimot mulig, og tar 

høyde for dagens begrensninger av biologiske markører. 

 

En annen studie fra 2013 av Victoroff (83) forsøkte å lage et kriteriesystem som ikke inkluderte 

en diagnose for sikker kronisk traumatisk encefalopati, men kun for sannsynlig og mulig CTE. 

Totalt ble 436 publiserte tilfeller av CTE undersøkt, og av disse møtte 97 stykker 

inklusjonskriterier basert på sykehistorie og nevrologiske undersøkelser. Basert på de kliniske 

trekkene som ble rapportert oftest, ble diagnostiske kriterier for sannsynlig og mulig traumatisk 

encefalopati utviklet. Kriteriene var følgende: 

 

A. Tidligere historie av hodetraumer 

B. Symptomer (f. eks. hodepine, taleforstyrrelser, tremor, gangforstyrrelser, falltendenser, 

atferd- eller humørforandringer, angst, paranoia, personlighetsendringer, alkoholisme, 

svekket alkoholtoleranse, agitasjon) 

C. Nevrologiske eller atferdstegn (f. eks. nystagmus, dysartri, redusert mimikk, hypertoni 

eller rigiditet, hyperrefleksi, hemiparese, tremor, ataksi, hukommelsestap, kognitive 

svekkelser, irritabilitet, apati, agitasjon) 

D. Persisterende symptomer med varighet lenger enn 2 år 

E. Mangel på en annen diagnose for å forklare symptomer 

 

Sannsynlig TES møter kriteriene A, D, E, pluss to symptomer fra B og tre tegn fra C. Mulig TES 

møter kriteriene A, D, E, pluss ett symptom fra B og to tegn fra C. Tilfellene må identifiseres 

som enten med akutt debut (ingen klar tilhelingsperiode 6-12 måneder etter hodetraume) eller 

med forsinket debut (nytt tap av funksjon etter tilhelingsperiode). I tillegg inndeles det i 

tilsynelatende persistent (symptomer og tegn varer mer enn 2 år), progressiv (symptomer og tegn 

over 2 år med forverring) eller regressiv (viser bedring). 

 

Et nytt kriteriesystem for TES ble foreslått i 2014 av Montenigro et al (84). Studien skiller 

mellom TES som den kliniske presentasjon av symptombildet assosiert med gjentatte 

hodetraumer, mens CTE referer til de nevropatologiske forandringene fastslått ved obduksjon. 
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De foreslo 4 subtyper av TES for å beskrive det kliniske bildet og etablere kriterier som kunne 

bli brukt i forskning:  

 

- TES atferd/humør variant 

- TES kognitiv variant 

- TES blandet variant 

- TES dement variant  

 

Klassifiseringer for sannsynlig, mulig og usannsynlig CTE ble utviklet basert på andre støttende 

funn, som biomarkører, for å kunne støtte oppunder tanken om at klinisk presentasjonen av TES 

skyldes underliggende nevropatologisk CTE. Se Tabell 5 for oversikt over kriterier for 

klassifikasjon av TES foreslått av Montenigro et al.  

 

Tabell 5. Kriterier utviklet for traumatisk encefalopatisyndrom av Montenigro et al. 2014.  

Generelle kriterier (alle må være oppfylt for å få diagnosen) 

1. Sykehistorie av tidligere, gjentatte hodetraumer 

2. Ingen annen klinisk tilstand er årsaken til de kliniske trekkene, men rusmisbruk, PTSD, 

affektive lidelser eller andre nevrodegenerative tilstander kan være tilstede 

3. Kliniske symptomer må ha vart i minst 12 måneder 

4. Minst et kjernekriterium i tillegg 

5. Minst to støttende kriterier i tillegg 

Kjernekriterier 

1. Kognitive problemer rapportert av selv eller andre og bekreftet av nevropsykologiske 

tester 

2. Atferdsendringer 

3. Humørforandringer 

Støttende kriterier 

Tilstedeværelse av: impulsivitet, angst, apati, paranoia, suicidalitet, hodepine, motoriske 

forstyrrelser, gradvis utvikling og utsatt debut av symptomer (delayed onset) 
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Montenigro et al. foreslo samtidig å bruke et sett av biomarkører som utredningsverktøy for 

klassifisering av CTE, etter at TES var etablert som diagnose ut i fra de overnevnte kriteriene. De 

kommenterer at det enda ikke er mulig å gi gode, diagnostiske kriterier av sikker CTE basert på 

de kliniske trekkene alene. Bruken av sannsynlig, mulig og usannsynlig CTE videreføres. De 

erkjenner problematikken knyttet til bruk av biomarkører, siden mange av dem fortsatt kun er i 

bruk på forskningsbasis og ikke er etablert som ledd i utredningen av CTE i dagens praksis. 

Potensielle biomarkører inkluderer normale nivåer av beta-amyloid i CSF, forhøyede nivåer av 

p-tau:tau ratio i CSF, negativ amyloid bildediagnostikkk (PET), positiv tau bildediagnostikk 

(PET), påvist cavum septum pellucidum via bildediagnostikk (MR) og kortikal tynning/atrofi 

(MR). For sannsynlig CTE må diagnosen av TES som nevnt være etablert, det skal være en 

progressiv utvikling, kriterier for en annen diagnose møtes ikke og det er minst et positivt funn 

blant de nevnte biomarkørene. Mulig CTE møter kriteriene for TES, har progressiv utvikling og 

undersøkelser for biomarkører er enten 1) ikke blitt gjort eller 2) har negative resultater på en 

eller flere av de foreslåtte biomarkørene, utenom PET-scan (negativ tau-bildediagnostikk vil føre 

til en klassifikasjon som usannsynlig CTE) eller 3), møter kriterier for en annen lidelse som kan 

forklare det kliniske bildet. Usannsynlig CTE møter ikke diagnostiske kriterier for TES og har 

negativ tau-bildediagnostikk.  

 

Reams et al. (85) publiserte i 2016 en studie med hensikt om å kunne gi en diagnose av TES, 

uten å måtte forholde seg til den underliggende nevropatologien. Likedan som Montenigro et al. 

(84), omtales TES til å referere til "en progressive nevrodegenerativ sykdom som kan forekomme 

som et resultat av tidligere, oftest kumulativt, hodetraume" (85). CTE blir på den andre siden 

omtalt som de nevropatologiske funnene som kan eller kan ikke være assosiert med et klinisk 

syndrom. Studien foreslår at en diagnose av TES burde vurderes ved "persisterende 

nevrokognitive problemer som varer lenger enn 2 år, ved tilstedeværelse av tidligere 

eksponering for hodetraumer". Videre inndeles TES i sannsynlig, mulig og usannsynlig TES 

avhengig av omfanget og alvorlighetsgraden av ulike symptomer som presenteres i et gitt tilfelle. 

De kliniske kriteriene for TES er beskrevet i Tabell 4. 
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Tabell 4. Klassifikasjon av traumatisk encefalopatisyndrom fra Reams et al. 2016. 

Nødvendige kriterier (alle må være tilstede) 

1. Persistering av symptomer over 2 år  

2. Ingen annen nevrologisk, nevrodegenerativ eller psykiatrisk lidelse er mer sannsynlig 

for å være årsak for de kliniske trekkene 

3. En historie av eksponering for hodetraumer, typisk assosiert med en historie av 

hjernerystelser, og disse kan være begrenset til subkonkussivt traume 

4. Hodetraumene har vært repetitive 

5. Gradvis utvikling 

6. Forsinket symptomdebut (delayed onset) 

7. Rapportert, enten av selv eller andre, kognitiv dysfunksjon som bekreftes av 

nevropsykologiske undersøkelser 

Støttende trekk 

1. Emosjonell dysregulasjon: depresjon, angst, agitasjon, aggresjon, paranoide tanker, 

forverring av interpersonale forhold og suicidalitet 

2. Atferdsendringer: vold, dårlig impulskontroll, upassende sosial oppførsel, redusert 

motivasjon, apati, endring i personlighet og komorbid rusmisbruk 

3. Motorforstyrrelser: bradykinesi, tremor, rigiditet, ustabil gange, dysartri, dysfagi og 

ataksi 

 

 

For å få diagnosen sannsynlig TES må man ha alle de nødvendige kriteriene og minst en av de 

tre støttende kriteriene. For å få diagnosen mulig TES kreves 1) persisterende symptomer over to 

år, 2) historie av hodetraumer, 3) ingen annen lidelse er årsak til symptomene, 4) en gradvis 

utvikling, og minst ett av de støttende kriteriene. Usannsynlig TES møter ikke 

minimumskriteriene og en annen lidelse er dermed mer sannsynlig årsak til symptombildet.  

 

UNITE-studien (86) startet opp i 2015 og skal undersøke hjernene til 300 avdøde med historikk 

av repetitive hodetraumer, enten gjennom idrett eller militærtjeneste. Diagnosen av TES og CTE 

skal settes basert på kriteriene utviklet av Montegrino et al. fra 2014 (84) og McKee et al fra 
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2013 (13). Noen justeringer skal foretas grunnet metodologiske begrensninger relatert til at 

nevropsykologiske tester ikke nødvendigvis er blitt utført mens forsøkspersonene var i live.  
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8 SAMMENHENG MED ANDRE TILSTANDER 

8.1 TBI og risiko for utvikling av nevrodegenerative lidelser  

Demens og nevrodegenerative lidelser kjennetegnes generelt av tap av nevroner i grå substans, 

ofte grunnet akkumulering av proteiner som skader nevroner. Forenklet kan man si at 

degenerasjon av korteks fører til demens, mens degenerasjon av hjernestammen og 

basalgangliene fører til motoriske forstyrrelser. Under følger en kort introduksjon om ulike 

nevrodegenerative tilstander assosiert med TBI.  

 

Det er god konsensus om at TBI er en av de største risikofaktorene for utvikling av demens og 

nevrodegenerative tilstander (9), hvorav repetitive TBI i større grad har blitt assosiert med 

demens og nevrodegenerative lidelser enn tilfellene med enkelte TBI. Hay et al. (9) kommenterer 

at man per nå ikke har nok evidens for å konkludere med dette, ettersom det er få til ingen studier 

som ser på sammenhengen mellom utfallene av enkle TBI mot repetitive TBI og de assosierte 

kliniske og nevropatologiske utfallene. Wilson et al. (87) viser til en studie hvor blant annet 3439 

tidligere amerikanske fotballspillere (88) viste tre ganger høyere relativ risiko sammenlignet med 

normalpopulasjonen for utvikling av nevrodegenerative tilstander. Samtidig rapporteres det om 

liten økning i absolutt risiko: 17 dødsfall var relatert til nevrodegenerativ sykdom, og kun ved 10 

tilfeller var sykdommen hovedårsak til død. En annen studie med 2552 tidligere amerikanske 

fotballspillere (89) viste en sammenheng mellom TBI, kognitive svekkelser og redusert 

hukommelse. I en ytterligere studie fant man lignende funn hos 52 tidligere rugbyspillere (90). 

 

Alzheimers sykdom er en degenerativ sykdom av korteks og er vanligste form av demens. 

Enkelte grupper nevroner blir ofte rammet på et tidlig stadium av sykdommen, slik som nevroner 

i assosiasjonskorteks, gyrus cynguli, hippocampus, visse subkortikale kjerner og serotonerge 

celler i hjernestammen. Etterhvert tilkommer uttalt atrofi av hjernebarken (91). Alzheimers 

sykdom kjennetegnes av tap av korttidshukommelsen, men vil også utvikle seg til å omfatte 

langtidshukommelsen. Gradvis økende desorientering, tap av motorferdigheter, 

språkforstyrrelser og endring i atferd og personlighet er sentrale trekk. Prevalens for demens i 

Europa for personer over 65 år er estimert til å være 6,4 %, mens prevalensen for Alzheimers 

sykdom er 4,4 % (nesten 70 % av demenstilfeller hos personer over 65 år) (92). Diagnostisk 
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klassifikasjonssystem for Alzheimers sykdom ligner på de ovenfor nevnte for CTE/TES (93). 

Definitiv Alzheimers sykdom er kun mulig å få ved nevropatologisk undersøkelse etter død, men 

sannsynlig, mulig og usannsynlig diagnose er mulig å få in vivo (94). Alzheimers sykdom 

kjennetegnes histologisk av nevrittiske plakk (Aβ-amyloid med nevrittiske prosesser) og NFTs. 

Wilson et al. rapporterer om motstridende funn angående sammenhengen mellom Alzheimer og 

en enkelt TBI (87), hvor noen studier har vist en sammenheng og andre ikke. Både Wilson et al. 

(87) og Hay et al. (9) rapporterer om en sammenheng mellom alvorlighetsgraden av TBI og 

risikoen for utviklingen av Alzheimer, hvor de som har alvorlig TBI har en større risiko for 

utvikling av Alzheimers sykdom enn de med som har mild eller moderat TBI.  

 

Parkinsons sykdom er en nevrodegenerativ lidelse som kjennetegnes av tap av dopaminerge 

nevroner i substantia nigra, som er en del av basalgangliene. Fire kardinaltegn ved Parkinsons 

sykdom er tremor, rigiditet, akinesi/bradykinesi og postural ustabilitet med gangvansker. 

Symptomer kalles ofte "ekstrapyramidale" fordi de klinisk fremtrer annerledes enn skader i 

pyramidebanen, de gir blant annet ikke pareser og spastisitet. Skader på basalgangliene kan også 

gi en rekke ikke-motoriske symptomer (95). Wilson et al. (87) rapporterer en klarere 

sammenheng mellom en enkelt TBI og Parkinsons sykdom, hvor en meta-analyse av 22 studier 

viste økt odds ratio større enn 1 for risiko for utvikling av Parkinsons sykdom etter en enkelt 

TBI. Samtidig viste en studie 44 % økt risiko for utvikling av Parkinsons sykdom i løpet av de 

neste 5-7 årene etter en enkelt TBI, og en studie fant at pasienter som hadde gjennomgått alvorlig 

TBI hadde større risiko for utvikling av Parkinson enn de som hadde mottatt mildere former av 

TBI. 

 

Lewy-legedemens karaktiseres av parkinsonisme og demens med kortikale inklusjoner av Lewy-

legemer (bestående av a-synuclein) (96). Kjennetegn inkluderer blant annet en progredierende 

demens med eksekutive dysfunksjoner og visuelle hallusinasjoner. Det er den nest vanligste 

formen for demens over 65 års alder (97). Opptil 80 % av pasienter med Parkinsons sykdom 

utvikler demens totalt sett og 10 år etter stilt diagnose er risiko for utvikling av demens hele 50 

% (97). Dyrestudier har vist at eldre, TBI-skadde mus utvikler forbigående økning av a-

synuclein sammenlignet med en gruppe av eldre "sham"-skadde mus og yngre mus med TBI-

skade (53). I tillegg har akkumuleringer av a-synuclein i aksoner vist seg å forekomme etter 

alvorlig TBI hos mennesker (98). 
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Fronto-temporal demens er en gruppe av sykdommer som kjennetegnes av degenerasjon av 

frontal- og temporallappene. Demens, upassende oppførsel, tap av innsikt, emosjonell avflatning 

og forverring av interpersonale forhold er sentrale tegn (99). Det er en av de vanligste formene 

for tidlig demens (definert som demensdiagnose før 65 års alder) (100). Prevalens ble i 2002 

estimert til å være 81 per 100 000 i aldersgruppen 45-64 år, med gjennomsnittlig aldersdebut på 

54 år (101). En historie av TBI har vist assossiasjon med økt risiko for utvikling av FTD (102). 

 

MND er en gruppe av nevrodegenerative lidelser som affiserer motornevroner og fører til 

ledsagende muskelsvakhet som hovedsymptom. Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er den 

vanligste motornevronsykdommen hos voksne (103). Symptomer inkluderer muskelatrofi, 

svakhet, fasikulasjoner, enten svekkede reflekser/hyperrefleksi og økt/svekket muskeltonus 

(avhengig av om øvre eller endre motornevron er mest påvirket). Sykdommen utvikler seg til en 

nær fullstendig paralyse og har høy mortalitet, med median levealder etter diagnose på kun tre år 

(104, 105). En del rammes i tillegg av en kognitiv svekkelse i forløpet; FTD forekommer i 20-

50% av tilfeller (105). Gjennomsnittlig debutalder er 58-63 år for sporadiske tilfeller av ALS, 

som utgjør omtrent 90 % av ALS-tilfeller (105). En undersøkelse av 7325 tidligere fotballspillere 

viste at de hadde seks ganger høyere risiko for utvikling av ALS enn normalpopulasjonen (106). 

Den samme risikoen ble ikke funnet hos syklister eller basketballspillere, og det ble antydet at 

dette kunne ha en sammenheng med høyere forekomst av kollisjoner/nærkontakt og/eller 

heading i fotball over en lengre karriere. Økt risiko for utvikling av ALS er i større grad assosiert 

med repetitive TBI enn alvorlighetsgraden av TBI (102). 

 

8.2 Differensialdiagnostiske utfordringer  

TES har en kompleks klinisk presentasjon som kan være vanskelig å skille fra andre diagnoser 

som blant annet PCS, PTSD, Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, FTD, Lewy-

legemedemens og MND. Siden ingen av kriteriesystemene eller symptominndelingene er blitt 

etablert som ledende i diagnostikken av TES/CTE, vil de bli diskutert om hverandre for å gi en 

refleksjon over nyttighetsgraden i forhold til differensialdiagnostikken av de nevnte diagnosene.  
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Diagnosen PCS brukes om langvarige symptomer etter fortrinnsvis mild TBI som persisterer i en 

lengre periode enn forventet (107), selv om det ikke eksisterer en rådende konsensus om hvor 

lang varighet som kreves (ofte nevnt 2, 4 eller 12 uker). Individer med PCS vil ofte vise gradvis 

bedring over tid, eventuelt forblir symptombildet mer eller mindre uendret over tid (2). Som 

nevnt ovenfor, er det et krav om funn ved objektiv nevropsykologisk testing for diagnosene 

CTE/TES ved Montenigro et al. og Reams et al. sine kriterier (84, 85), mens de fleste med PCS 

vil ha tilnærmet normale funn ved testing (2, 30, 31). Funksjonssvikt ved TES vil trolig være 

betydelig mer uttalt enn ved PCS. Flere av de foreslåtte kriteriesystemene for TES har inkludert 

gradvis utvikling og utsatt debut av symptomer som enten et nødvendig, eller støttende kriterium 

for in vivo-diagnostikk som også bidrar til å skille mellom disse tilstandene. Symptomene ved 

TES kan oppstå 8-10 år etter gjennomgått hodetraume (13). Forsinket debut og progresjon av 

symptomer kan være et essensielt skille mellom utvikling av TES og vanlige følgevirkninger av 

moderat og alvorlig TBI. Reams et al. (85) sine kriterier setter krav om at både gradvis utvikling 

og forsinket debut av symptomer skal være med for klassifikasjon av både sannsynlig og mulig 

TES, mens kriterier fra Montenigro et al. (84) kun har med dette under støttende kriterier og i 

praksis kan ha vansker med å skille TES fra kronisk kognitive følgevirkninger etter moderat til 

alvorlig TBI. Utfall ved nevropsykologisk testing kan heller ikke entydig skille mellom utvikling 

av TES og "vanlige" følgevirkninger av TBI, dog kan gjentatt nevropsykologisk testing med 

forverring av symptomer gi en pekepinn i retning av utvikling av TES/CTE.  

 

I DSM-5 blir PTSD kategorisert som et sett av symptomer som oppstår etter eksponering for 

faktisk eller truende død, alvorlig skade eller seksuell vold (108). Flere militærveteraner har blitt 

diagnostisert med PTSD før død og CTE etter død (109): Fire av de fem militærveteranene 

diagnostisert av McKee et al. (57) med CTE post mortem hadde tidligere blitt diagnostisert med 

PTSD. PTSD er ikke en nevrodegenerativ tilstand, men en psykisk lidelse, og nevrologiske tegn 

som f. eks. parkinsonisme sees ikke ved denne tilstanden. PTSD og CTE kan ha overlappende 

symptomer i form av hukommelsesvansker, redusert konsentrasjon, utagerende atferd, 

søvnproblemer, atferdsendringer og impulsivitet. Symptomdebut ved PTSD forekommer ofte 

relativt kort tid etter traumet. Parkinsonisme og debut av symptomer er altså to potensielle 

skillemarkører mellom PTSD og TES. Ettersom forsinket PTSD kan oppstå i en lengre periode 

etter traume (≥ 6 måneder) (108), og parkinsonisme ikke alltid er tegn ved TES, vil det i praksis 

ikke alltid være mulig å skille diagnosene. I teorien kan begge diagnosene være tilstede samtidig.  
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TES, Alzheimers sykdom og FTD kan ha overlappende symptomer som hukommelsessvikt, 

språkproblemer, motoriske problemer og atferdsendringer. Alder ved symptomdebut kan bidra 

differensialdiagnostisk mellom TES og særlig Alzheimers sykdom, da den vanligste formen for 

Alzheimers sykdom opptrer etter alder 65 år, mens hyppigst rapportert aldersgruppe for 

TES/CTE er mellom 30-65 år (66). Dette ekskluderer dog ikke muligheten for utvikling av tidlig 

demens ved Alzheimers sykdom, og ulike former for FTD (eks. Picks sykdom) kan opptre i 

tidlig alder med progredierende atferd og personlighetsendringer. Ingen av kriterieforslagene for 

CTE har inkludert alder ved debut som et ledd i utredningen. Debuttidspunkt for symptomer 

vurdert ut ifra gjennomgått tid etter skade er heller ikke et godt grunnlag for å skille mellom TES 

og demensdiagnosene, som alle kan ha gradvis utvikling og forsinket debut av symptomer etter 

skadetidspunkt.  

 

Parkinsons sykdom kjennetegnes av motoriske forstyrrelser, men de fleste individer som lever 

med Parkinsons sykdom i over 10 år vil utvikle demens (97). Blant kriteriesystemene som er 

foreslått fremgår motoriske forstyrrelser som et fellestrekk for å diagnostisere TES, ofte som et 

støttende kriterium. Både ved Lewy-legemedemens og CTE kan parkinsonisme og kognitiv svikt 

utvikles parallelt. Det vil i praksis være vanskelig å skille mellom Lewy-legemedemens og CTE 

differensialdiagnostisk. En definitiv diagnose mellom CTE og Lewy-legemedemens vil måtte 

settes etter døden.  

 

MND er som nevnt en gruppe av nevrodegenerative tilstander som kjennetegnes av degenerasjon 

av motornevroner, hvor muskelsvakhet og atrofi er et av kjennetegnene. ALS er en slik diagnose, 

og i de fleste tilfeller vil det være svært enkelt å skille mellom klassiske fenotyper av ALS og 

CTE. Dog er kognitiv svekkelse i form av FTD relativt vanlig ved ALS (105), og da kan 

grensegangen utfordres. Det forventes likevel så uttalt atrofi og dominerende muskelsymptomer 

ved ALS, at det bør gjøre det mulig å skille ALS og CTE differensialdiagnostisk.  

 

Hos de 68 pasientene med dokumentert CTE av McKee et al. (66) i 2013 hadde 37% (15/85 

undersøkte) komorbide nevrodegenerative lidelser som Alzheimers sykdom, Lewy-

legemedemens, MND og FTD. Denne oppdagelsen reflekterer problematikken ved 

diagnostikken av TES: TBI er en mulig risikofaktor for utvikling av demens og nevnte 

nevrodegenerative lidelser, men fører sjelden til en bestemt diagnose (9). Det er og flere 



 49 

oversiktsartikler som tar til orde for at CTE ikke bør regnes som en egen diagnose (110, 111). 

Dette begrunnes med overlappende funn til Alzheimers sykdom som antyder en lignende 

patogenese, at deponeringer av tau ikke er særegent for CTE, at tau-deponeringer et ledd i 

normal aldring og at det ikke behøver å indikere sykdom (112). Teknologisk utvikling av 

biomarkører og prospektive studier vil forhåpentligvis gjøre differensialdiagnostikken mellom 

disse sykdommene enklere i fremtiden. 
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9 DISKUSJON 

9.1 Generell diskusjon 

Den vanligste formen for akutt hodeskade i ulike kontakt- og kampsporter er hjernerystelse. 

Hjernerystelse viser seg med for det meste forbigående fysiske, emosjonelle og kognitive 

symptomer som f. eks. hodepine, svimmelhet, lys- og lydoverfølsomhet, labilitet, kortvarig 

bevissthetstap, amnesi og evt. forvirring/desorientering. Gjentatte hjernerystelser eller moderate 

og alvorlige TBI over flere år kan føre til en utvikling av nevrodegenerativ hjernesykdom som 

CTE, med diverse kroniske emosjonelle, atferdsmessige, kognitive og motoriske utfall. Det er 

imidlertid viktig å påpeke at mange individer blir utsatt for gjentatte, mangeårige hodetraumer 

uten å utvikle CTE. Det er flere risikofaktorer som gjør noen individer mer utsatt for å utvikle 

CTE enn andre. Rene kampsporter hvor seier oppnås via knockout, teknisk knockout, 

"submission" eller poeng vil være blant idrettsgrenene hvor forekomst av ulike hjerneskader og 

CTE vil forventes å være mest fremtredende. Det er dog klare eksempler på at andre idretter og 

hobbyer bærer stor risiko for utvikling av CTE; tidligere amerikanske fotballspillere, 

ishockeyspillere, brytere og militærveteraner har fått påvist CTE. I tillegg har flere publiserte 

studier vist at eksponering for idrettsrelaterte hodetraumer før 12 års alder er forbundet med 

dårligere utfall, og at idrettsutøvere innen kampsporter med lange karrierer har større risiko for 

utvikling av CTE enn idrettsutøvere med kortere karrierer (84, 113).  

 

Med dette i bakhånd, kan man stille seg spørsmålet: Er det trygt å delta i idrett? I de senere årene 

har det blitt større og større fokus på de klassiske muskel- og skjelettskadene, f. eks. brudd, 

belastningsskader, muskel- og seneavrivninger, som man kan pådra seg gjennom et aktivt liv 

innenfor ulike idretter. For slike skader er det etablert klare retningslinjer i forhold til 

forebygging og rehabilitering. Det samme gjelder ikke for CTE. 

 

Denne tilstanden var tidligere utelukkende assosiert med boksing og kampsporter, hvor 

symptombildet assosiert med en pensjonert kampsportutøver med snøvlete tale og ustø gange har 

blitt brukt som skremselspropaganda for å hindre barn og unge i å delta i slike idretter. Hvem 

ville ikke byttet demens og parkinsonisme mot et avrevet korsbånd? Det må nå sies å foreligge 

klare bevis for at CTE ikke kun forekommer i kampsporter, men også i de fleste vanlige 
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kontaktsporter. Flere av de tidligere nevnte studiene omtaler likeledes diagnostikk av CTE hos 

militærveteraner som returnerer etter tjeneste i utlandet. Når konsekvensene er så fatale, hvor blir 

det av handlekraften og forebygging av hodetraumer innenfor sentrale arenaer? Bør ikke sentrale 

myndigheter, Forsvaret og de store organisasjonene innen idrett allerede nå sette i gang strengere 

forebyggende tiltak mot hodetraumer? De neste avsnittene vil forsøke å drøfte forebyggingen av 

hodeskader i idrett, om det er trygt å delta i idrett, omfanget i militærtjeneste og begrensninger i 

dagens kunnskap.  

 

9.2 Er det trygt å delta i idrett? 

Hodeskader er en vanlig skade i idrett og utgjør hele 15 % av skadeomfanget (114). Avhengig av 

idrettsgrenen vil risikoen variere. Kampsporter og kollisjonssporter som amerikansk fotball og 

ishockey er åpenbart de idrettsgruppene med størst risiko for utvikling av hjernerystelser, og de 

gruppene det forskes mest på. Emery et al. (114) oppsummerte hvilken effekt beskyttende utstyr, 

regelendringer og andre faktorer har for reduksjon av risikoen for hjernerystelser i idrett. De 

kommenterte at hjelmer viser en beskyttende effekt for fokale hodeskader i skiidretter som alpin 

og snowboarding, men det er uvisst hvor mye hjelmbruk beskytter mot TBI. Dette ble begrunnet 

med at flere studier viser at hjelm har en beskyttende effekt mot hodeskader, men det skilles ikke 

mellom hodeskader og hjernerystelser. Uavhengig av begrepsavklaring reduserer bruken av 

hjelm uansett risikoen for hodeskader betydelig, og anbefales på det sterkeste innenfor disse 

idrettene. En stor studie som undersøkte effekten av hjelmbruk i boksing konkluderte med at det 

ikke hadde noen beskyttende effekt mot hjernerystelser. Etter innføring av nulltoleranse for 

kontakt med hodet i Canadisk ishockey viste det seg at denne regelen førte til redusert risiko for 

hjernerystelser. En lignende positiv utvikling ble observert i fotball ved at lavere toleranse for 

høye albuer ved heading førte til redusert risiko for hjernerystelse.  

 

Wilson et al. (87) rapporterte om at 3439 tidligere ishockeyspillere hadde økt risiko for 

nevrodegenerative lidelser, men samtidig var mortaliteten i denne gruppen lavere sammenlignet 

med normalpopulasjonen (88). Dette kan ha sammenheng med at deltagelse i idrett er positivt og 

bidrar til god helse ved forebygging av blant annet hjerte-kar-sykdommer og kreft, selv om det 

bærer med seg en risiko for TBI. Det er dog viktig å huske at de aller fleste som får traumatisk 
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hodeskade innen idrett gjennomgår lette skader med god prognose og full tilheling (2, 27), og at 

det absolutt ikke er 1:1 forhold mellom TBI og utvikling av CTE ut i fra dagens litteratur.  

 

9.3 Militærtjeneste 

TBI er en av vanligste skadene som rammer militærpersonell (11). McKee et al. (109) 

rapporterer i sin studie om at så mange 15-22 % av amerikanske soldater i militærtjeneste i land 

som Irak og Afghanistan returnerer med mild TBI. Det tilsvarer så mange som 320 000 soldater. 

Hvor mange som returnerer til Norge etter tjeneste i utlandet med hodetraumer er ikke kjent. 

Hvis omfanget tilsvarer det som observeres av McKee et al. ville det være svært 

bekymringsverdig for norsk militærpersonell, og belyser behovet for tilstrekkelig informasjon 

om risikoen ved å delta i militær- og utenlandstjeneste. Dette sett i sammenheng med de 

potensielt alvorlige konsekvensene som kan forekomme ved mild TBI og som er blitt diskutert i 

denne oppgaven.  

 

9.4 Behandling 

Det er vanskelig å behandle en sykdom som først kan bli diagnostisert post mortem. Derfor 

finnes det ingen etablerte retningslinjer for behandling av CTE per i dag, men pasienter med 

symptomer som antyder CTE kan ha nytte av samme type behandling og helsetjenester som 

tilbys for personer med Alzheimers sykdom og andre former for demens (93, 115, 116). 

Unngåelse av TBI er per i dag den eneste måten å unngå CTE på. Forebyggende behandling 

innenfor idrett og militæret i form av beskyttende utstyr og regelendringer er som nevnt noen 

grep som ser ut til å gi redusert forekomst av hodeskader og hjernerystelser. 

Utdanningsintervensjoner for trenere, foreldre, atleter og aktive innenfor militæret hvor det 

informeres om symptomer og konsekvenser av hjernerystelser kan bidra til økt bevissthet rundt 

forebygging av TBI.  
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9.5 Begrensninger i dagens kunnskap 

Forskning på CTE har først tatt av de siste 10-15 årene, og kun i løpet av de siste 5-6 årene har 

det blitt foreslått ulike kriteriesystemer for å diagnostisere tilstandene TES og CTE. Mange av 

studiene har en rekke begrensninger. Ingen prospektive langtidsobservasjonsstudier er utført, og 

de som er utført er utelukkende retrospektive og med et fåtall undersøkte tilfeller. I tillegg er 

hjernene som har blitt undersøkt donert, og undersøkelsene bærer dermed klare problemer med 

seleksjonsbias. I svært mange av undersøkte tilfeller foreligger ikke objektiv nevropsykologisk 

kartlegging, slik at man heller ikke får testet nevropsykologiske funn opp mot "rådende" kriterier 

for TES. Det gjør at man må basere seg på informasjon fra pårørende, som gir rom for 

feilrapportering av kliniske symptomer grunnet recall bias.  

 

Flere studier har vist at atleter i risikogruppen for CTE utvikler andre nevrodegenerative 

sykdommer enn CTE. Deponeringer av tauprotein er beskrevet ved flere tauopatier, og som et 

ledd i normal aldringsprosess (85). Repetitive hodetraumer er med andre ord ikke en sikker 

oppskrift for utvikling av CTE. Det er nødvendig med langtidsoppfølging av større populasjoner 

innen risikogrupper for å kunne estimere insidens og prevalens av CTE, se på kausalitet i forhold 

til TBI og kunne identifisere andre risikofaktorer for utvikling av tilstanden.  

 

Grunnet manglende konsensus om diagnostikk og langtidsobservasjonsstudier, er det per i dag 

kun usikre estimater for insidens og prevalens av tilstanden, og det finnes ingen etablerte 

retningslinjer for utredning og behandling. 
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10 KONKLUSJON 
 

CTE er en alvorlig nevrodegenerativ lidelse som høyst sannsynlig utløses av gjentatte 

hodetraumer. Diagnosen kjennetegnes av makro- og mikroskopiske endringer som cerebral 

atrofi, cavum septum pellucidum, ventrikkeldilatasjon, depigementering av substantia nigra og 

deponeringer av NFTs og TDP-43. Diagnosen fastslås i dag sikkert ved obduksjon, men det er 

foreslått kriteriesystemer for å muliggjøre in vivo-diagnostikk. Det finnes ingen etablerte 

retningslinjer for utredning og behandling av tilstanden, og heller ingen etablerte biomarkører i 

CSF, blod eller bildediagnostiske metoder.  

 

Behovet for konsensus angående diagnostikk (biomarkører, bildediagnostikk og 

nevropsykologisk testing) er essensielt for å muliggjøre forskning på tilstanden. Det er et klart 

behov for prospektive studier og langtidsoppfølging av individer i risikogrupper for TES/CTE 

for å lære mer om forekomsten, normalforløpet av tilstanden og kunne utvikle en behandling.  
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