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Definisjon – APOE
• Genotypen svarende til en hyppig polymorfi i genet som koder for apolipoprotein E 

(APOE).

• APOE er en viktig komponent i flere lipoproteiner, og spiller en rolle i deres omsetning, 
samt i utvekslingen av lipider mellom forskjellige vev og lipoproteiner.

• Proteinet fungerer også som en lokal lipidtransportør i vevene og har en fremtredende
rolle som lipidtransportør i cerebrospinalvæsken.

• I tillegg har proteinet en rekke andre funksjoner, bl.a. en evne til å stimulere og hemme
forskjellige celletyper. 

Ref: nevrologi.legehandboka.no



De ulike gentyper

• APOE sitter på kromosom 19. Punktmutasjoner i 
genet gir opphav til 3 vanlig forekommende 
isoformer (alleler): ε2 (8,2%), ε3 (74,8%) og ε4
(17%).

• De 3 allelene gir 6 forskjellige genotyper: APOE-ε
2-2, APOE-ε 2-3, APOE-ε 3-3, APOE-ε 2-4, APOE-ε
3-4 og APOE-ε 4-4.

• Genotypen APOE-ε4-4 (3%) er assosiert med 
hyppigere utvikling av Alzheimer's sykdom: Ti-års 
risiko for de 70+ år er 19–22%. 



Fernandez C et al. Frontiers in aging neuroscience 2019





Bakgrunn

Besittelse av minst én APOE-ε4-allel kan være knyttet til dårlig utfall hos 
pasienter med alvorlig TBI. Rollen til APOE-ε4-allelen ikke helt avklart ved 
mTBI.

En studie av idrettsutøvere viste at APOE-ε4-bærere hadde betydelig 
verre selvrapporterte symptomer tre måneder etter skade, mest innenfor 
de fysiske og kognitive domener (Merritt 2016). 

Flere studier fant en negativ effekt av APOE-ε4(+) på hukommelsen (Yue
2017; Banks 2017; Merritt 2018). Yue et al. fant at APOE-ε4(+) kunne gi økt 
risiko for verbal hukommelsessvikt ved seks måneder etter mTBI. Merritt et 
al. påviste at ε4-allelen var assosiert med dårligere hukommelse og 
prosesseringshastighet samt generell kognitiv svikt blant militærveteraner.

En meta-analyse fant ingen signifikante forskjeller i generelle kognitive 
eller hukommelsesfunksjoner etter TBI (Padgett 2016). 

En systematisk litteraturoversikt konkluderte med ingen effekt av APOE-
ε4 på TBI-utfall i 14 studier (58,3%), dårligere utfall i 9 (37,5%) og bedre 
utfall i 1 (4,2%) studie (Lawrence 2015).



Formålet
• Å undersøke assosiasjoner mellom 

APOE-ε4-allelen og hukommelsen 
to måneder etter mTBI. 

• Å evaluere om APOE-ε4 status er  
assosiert med subjektive kognitive, 
emosjonelle og atferdsmessige 
symptomer. 

• Basert på tidligere forskning ble det 
antatt at APOE-ε4-bærere ville vise 
dårligere verbalt minne 
sammenlignet med APOE-ε4 ikke-
bærere.



Materiale og Metode

Inklusjonskriterier

• Alder 16 - 65 år 
• Glasgow Coma Scale (GCS) skår 

13-15
• Innlagt på traume sykehus innen 

24 timer etter skaden 
• ICD-10 diagnose S06.0–S06.9
• Tap av bevissthet (LOC) <30 

minutter
• Posttraumatisk amnesia (PTA) <24 

timer 

Eksklusjonskriterier

• Alvorlig psykiatrisk sykdom (f.eks. 
schizofreni eller bipolar lidelse) 
• Progressiv nevrologisk sykdom 
• Rusavhengighet
• Kontraindikasjoner for MR
• Manglende norskkunnskaper



Prosedyrer
• Informasjon om alder, kjønn, utdanningsnivå og skaderelaterte data hentet fra 

medisinsk journal og klinisk intervju. 

• CT av hjernen ved innleggelse/ MR av hjernen (3T) fire uker etter skaden.

• Ikke-fastende blodprøver med APOE-genotyping (DNA Sequencing Analysis/the 
SeqScape software program). 

• Selv-rapportert symptombyrde og nevropsykologisk testing (utført av en tester 
som var blindet for APOE status) to måneder etter skaden. 



Spørreskjemaer

Behavioral Rating Inventory of Executive Function-Adult 
Versjon (BRIEF-A)

Tre overordnede kliniske indekser ble brukt: 
Atferdsregulering, Metakognisjon og Generell Eksekutiv

Funksjon og deres poengsum transformert inn i 
alderskorrigerte T-skårer.

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 
(Angst og depresjon) 

Rivermead symptomsjekkliste (RPQ) - symptomer
i kognitive, emosjonelle og somatiske domener. 



Nevropsykologisk 
testing

California Verbal Learning Test-II (CVLT-II): læring av 
verbalt materiale og verbal hukommelse. 
Vi benyttet: 
- Umiddelbar gjenkalling (Innlæring 1–5 total)
- Utsatt gjenkalling (Fri gjenhenting) 

Rey Fifteen-Item Test – symptom validitet, mangel på 
motivasjon

CVLT-II ble også brukt i en lignende studie 
tidligere (Yue et al 2017), noe som gjorde det 
mulig å sammenligne våre resultatene med deres 
funn.



Resultater

138 av 176 deltakerne har hatt fullstendige 
nevropsykologiske data, spørreskjemaer og 
APOE-blodprøver ved to mnds oppfølging. 

4 deltakere ble ekskludert pga mistanke om 
manglende motivasjon.

50 deltakere (37%) var bærere av APOE-
ε4(+) og 84 (63%) var ikke-bærere av 
APOE-ε4(–).

De to gruppene var like med hensyn på 
sosio-demografiske og skaderelaterte data.



Variabler
mTBI utvalg

(N=134)

APOE-ε4 (-) 

(N=84)

APOE- ε4 (+) 

(N=50) p-verdi

Alder  (SD) 39.2 (14.4) 40.7 (14.3) 37.0 (14.5) 0.16
Kjønn
Men
Kvinner

83 (62%)
51 (38%)

51 (61%)
33 (39%)

32 (64%)
18 (36%)

0.71

Utdanning
< 12 år       
> 12 år

63 (47%)
71 (53%)

38 (45%)
46 (55%)

25 (50%)
25 (50%)

0.59

Skademåte
Trafikkulyke
Fall
Vold
Andre

51 (38%)
52 (39%)
17 (13%)
14 (10%)

31 (37%)
36 (43%)
10 (12%)

7 (8%)

20 (40%)
16 (32%)

7 (14%)
7 (14%)

0.55

GCS skår
13-14
15

38 (28%)
96 (72%)

26 (31%)
58 (69%)

12 (24%)
38 (76%)

0.39

Bevisstløs
Nei 
Ja/vet ikke

26 (19%)
108 (81%)

19 (23%)
65 (77%)

7 (14%)
43 (86%)

0.22

PTA (n, %)
Nei 
Ja/vet ikke 

13 (10%)
121 (90%)

10 (12%)
74 (88%)

3 (6%)
47 (94%)

0.26

Lengde av sykehusopphold (dager, SD) 2.5 (3.3) 2,29 (2,32) 2,88 (4,52) 0.39
MRI/CT funn

Nei
Ja

68 (51%)
66 (49%)

43 (51%)
41 (49%)

25 (50%)
25 (50%)

0.89



Resultater, 
kont.

• APOE-ε4(+) var assosiert med redusert 
umiddelbar verbal gjenkalling (CVLT-II) ((β = 
−0.10, 95% CI [−0.19, −0.01], p = 0.036) to 
måneder etter skaden. 
• Alder og utdanning hadde signifikant innvirkning 

på alle deltester av verbal hukommelse, mens 
skaderelaterte data var ikke assosiert med verbal 
hukommelse. 
• Dermed ser det ikke ut til at redusert 

hukommelse i denne populasjon er utelukkende 
basert på alder, utdanning eller skadens 
alvorlighetsgrad.



Variabler

2 måneder etter skaden

Alle

(N=134)

APOE-ε4 (-)

(N=84)

APOE-ε4 (+)

(N=50)

p-verdier

RPQ-totalt skår, mean (SD) 11.5 (12.5) 10.2 (12.4) 13.6 (12.6) 0.12

RPQ-somatisk skår, mean (SD) 5.3 (6.0) 5.2 (6.3) 5.4 (5.6) 0.83

RPQ-emosjonelt skår, mean (SD) 2.9 (4.3) 2.3 (4.0) 4.0 (4.7) 0.02

RPQ-kognitivt skår, mean (SD) 3.3 (3.7) 2.7 (3.4) 4.2 (3.9) 0.02

BRIEF-A Generell Eksekutiv Funksjon
Indeks T-skåre

48.9 (11.3) 47.2 (11.5) 51.6 (10.5) 0.03

BRIEF-A Metakognition Indeks T-skår 50.0 (11.4) 48.3 (11.7) 52.9 (10.5) 0.02

BRIEF-A Atferdsregulering Indeks T-skår 47.8 (10.5) 46.4 (10.2) 50.0 (10.7) 0.05

HADS-totalt skår, mean (SD) 7.51 (6.39) 7.30 (6,56) 7.88 (6,15) 0.61

HADS-angst skår, mean (SD) 4.71 (3.83) 4.55 (3.81) 4.98 (3.88) 0.53

HADS-depresjon skår, mean (SD) 2.81 (3.23) 2.75 (3.52) 2.90 (2.70) 0.78

GOSE* mean (SD) 6.80 (0.91) 6.88 (0.92) 6.68 (0.89) 0.22

Symptomer

GOSE* – Glasgow outcome scale extended



Oppsummering

• APOE-ε4(+) allelet har hatt en negativ effekt på 
umiddelbar verbal hukommelse og emosjonell og 
kognitiv symptombyrde og selv-rapportert 
eksekutiv funksjon to måneder etter mTBI. 

• Det var ingen signifikante forskjeller mellom 
gruppene når det gjaldt depressive og 
angstsymptomer (HADS) eller global funksjon 
(GOSE) to måneder etter skade. 

• Hukommelsevasker og eksekutive problemer i
dagliglivet bør behandles i tidlig fase etter mTBI
hos pasienter med positiv APOE-ε4-allele.



Diskusjon

• Selv om mer forskning er nødvendig, tyder resultatene på at APOE-ε4(+) 
kunne ha økt sannsynligheten for kognitiv dysfunksjon i de første måneder 
etter mTBI.

• Vår studie bekrefter funn fra Yue et al. (2017) om at APOE-ε4 kan gi økt 
risiko for nedsatt verbal hukommelse i de første månedene etter skaden. 

• Flere andre studier om kognitiv funksjon hos pasienter med mTBI har 
rapportert at kognitiv dysfunksjon var assosiert med APOE-ε4-status. 



Diskusjon, kont.

• Mekanismer for de negative effektene av APOE-ε4-allelen på kognitiv funksjon etter mTBI
er ikke helt etablert. 

• Forskningen støtter imidlertid at sammenlignet med APOEε2- og ε3-allelene, har ε4-
allelen en rekke egenskaper som kan hindre bedring etter nevrologisk skade (Samatovicz
2000). I en studie var APOE-ε4 status assosiert med økt cerebralt ødem og 
hjernebetennelse (Lynch 2002), som kan videre resultere i langsomt tap av hjerneceller 
som igjen kan påvirke kognitiv ytelse negativt i tidlig forløp etter mTBI. 

• Personer i vår studie har en høyere frekvens av APOE-ε4 (37%) den generalle norske 
befolkningen (ca. 20%) (Kumar 2002). Derfor er det mulig at APOE-ε4 kan representere en 
risikofaktor for mTBI, men dette må utforskes i fremtidige studier.



Diskusjon, kont. 

• Nedsatt eksekutiv funksjon (BRIEF-A) og kognitive og emosjonelle symptomer 
(RPQ) var oftere rapportert i APOE-ε4(+) gruppen sammenlignet med APOE-ε4(-), 
noe som kan tyde på at subjektive kognitive symptomer kan være en refleksjon av 
at den umiddelbare verbale gjenkallingen mangler. 

• Så vidt vi vet, er eksekutive endringer rapportert hos APOE-ε4(+) tidlig etter skade 
ett nytt funn i mTBI-litteraturen.



Studiens styrker

• Et prospektiv studiedesign og ett utvalg av pasienter uten signifikante 
forskjeller i demografiske og skaderelaterte data mellom APOE-ε4 bærere 
og ikke-bærere.

• Dette gir en fordelaktig setting for å undersøke forholdet mellom APOE 
genotypen og nevrokognitiv funksjon hos pasienter med mTBI.



Studiens svakheter

• Resultatene kan ikke generaliseres til pasienter ‹ 16 og › 65 år, pasienter med 
premorbid alvorlig psykiatrisk historie og rusmisbruk. 

• Antall deltakere inkludert i vår studie er vesentlig mindre enn anbefalt for en 
genetisk studie (Hong 2012). 

• Vi manglet kontrollgruppe til sammenligning. Derfor kan vi ikke utelukke at
tilstedeværelsen av APOE-ε4 er assosiert med redusert verbal minne uavhengig 
av en mTBI.

• Pasientene ble ikke fulgt opp over tid; så vi vet ikke om de har forbedret kognitiv 
funksjon og symptombyrde som beskrevet i en tidligere TBI-studie (Noe 2010)
eller fått dårligere utfall (McFadyen 2019; Ponsford 2011).



Veien videre

Fremtidige undersøkelser bør ha en longitudinell design og inkludere et 
større pasientutvalg. 

Mer forskning er nødvendig for å vurdere den potensielle modererende 
påvirkningen av andre gener som er involvert i neuronal tilfriskning eller 
beskyttelse. 

Mer detaljerte undersøkelser av de patofysiologiske konsekvensene 
knyttet til mTBI-markører kan gi ytterligere innsikt og mer nyttige 
biomarkører for klinisk praksis.



Nyeste 
studier



Formålet
med denne 
studien

• Undersøke innvirkningen av APOE-ε4-allelen 
på nevroatferd hos deltakere med ukomplisert 
MTBI.

• 151 deltagere (103 ukomplisert mTBI; 48 
kontroller med ortopediske/bløtdelsskader) 
var prospektivt registrert i en 15-års 
longitudinell TBI-studie. 

• Deltakerne fylte ut selvrapporterte 
symptomsjekklister i gjennomsnitt 76,2 
måneder etter skaden dvs i kronisk fase.



Spørreskjemaer
• The Traumatic Brain Injury Quality of Life (TBI-QOL)
• The PTSD Checklist-Civilian version (PCLC)
• The Neurobehavioral Symptom Inventory (NSI)
• The Combat Exposure Scale (CES) (wartime stressors)
• The Validity-10 test (symptom exaggeration)





Konklusjon
• APOE-ε4-allelen var assosiert med dårligere nevroatferdsmessige utfall i den 

kroniske fasen av mTBI. 

• APOE-ε4 kunne bli brukt som et screeningsverktøy for å forutsi om pasientene er i 
fare for et dårligere nevroatferdsmessig utfall og gi dem en tidlig intervensjon 
som kan forbedre langsiktige kliniske resultater.



Diskusjon

• Det er kjent fra tidligere forskning på dyremodeller 
at APOE-syntese øker etter neurotraume  (i omtrent 
8 uker) (Mahley 2006), og at APOE-ε4-bærere har 
høyere risiko for nevroinflammasjon så vel som 
annen nevrodegenerativ patologi (Mahley 2012; 
Lyons 2013). 

• En spekulativ hypotese er at det kan være at APOE-
ε4-bærere ikke klarer å fjerne avleiring av proteiner 
som akkumuleres etter en nevro-betennelse, og at 
denne forverrer andre nevropatologiske prosesser, 
noe som over tid resulterer i atferdsmessig og 
nevropsykologisk dysfunksjon. 



Studiens
svakheter

• Begrenset utvalgsstørrelse

• Et stort antall variabler undersøkt

• Selvrapporterte symptomer



Stort pasientutvalg

eBioMedicine 2022



• Første Genom omfattende 
assosiasjonsstudie (GWAS) av 
genetiske effekter og utfall etter TBI i 
et kohort av 5268 deltagere.

• Studien estimerte at 26% av variasjon 
i utfall etter TBI kan være arvelig.  Det 
er godt innenfor området man ser ved 
nevrologiske sykdommer med kjente 
genetiske assosiasjoner.



• Med ett unntak, klarte studien ikke å replisere 
noen resultater fra tidligere studier, inkludert de 
tidligere rapporterte assosiasjoner mellom 
APOE4 og dårligere utfall eter TBI. 

• Den ene vellykkede repliseringen var for 
variasjoner i MBL2, genet for mannosebindende 
lektin, som tidligere har vært assosiert med 
betydelige variasjoner i inflammatoriske respons 
og TBI-utfall.

• Negative resultater kan skyldes at tidligere 
studier ga falsk positive resultater.  Men noen av 
disse studiene brukte andre utfallsmål enn GOSE 
– som f.eks kognitiv funksjon og psykisk helse og 
da det er nødvending med videre forskning.



Takk for oppmerksomheten!
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