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Vid undersökning av hjärnan
med hjälp av magnetisk reso-
nanstomografi ser man ofta,
framför allt hos medelålders och
äldre, spridda fläckformiga eller
konfluerande signalförändring-
ar i hjärnans vita substans. De
mer uttalade av dessa föränd-
ringar har redan tidigare kun-
nat ses med datortomografi. Vid
en litteraturgenomgång fram-
kommer att genesen till  föränd-
ringarna och deras signifikans
fortfarande delvis är oklar och
föremål för omfattande forsk-
ning på flera håll runt om i värl-
den.

Vid magnetisk resonanstomografi
(MRT-undersökning) av äldre personer
ser man ofta, hos både friska och sjuka,
spridda högsignalerande förändringar i
hjärnans vita substans.

Dessa  visar sig dels som »fläckar» i
den djupa vita substansen, vilka ibland
är konfluerande (Figur 1 a–d), dels som
strikt periventrikulärt orienterade band
i anslutning till sidoventriklarnas väg-
gar, dels som hättor (»caps») omgivan-
de frontal- eller occipitalhornen eller
intill trigonumområdena (Figur 2).

När man först började notera dessa
förändringar kallades de i amerikansk
litteratur för »unidentified bright
objects» (UBO) för att understryka den
osäkerhet som rådde om vad de stod för.
Än idag råder oenighet om vad föränd- ringarna betingas av och om deras kli-

niska betydelse.

Dålig samstämmighet
i gjorda studier
Ett stort antal studier har försökt

kartlägga eventuella samband mellan
dessa signalökningar i den vita substan-
sen och förekomst av cerebrovaskulära
riskfaktorer eller demenssjukdomar. De
artiklar som publicerats har ofta visat
motsägande och svårjämförbara resul-
tat, och det saknas fortfarande en ge-
mensam klassifikation och terminologi.
Uttrycken »white-matter hyperintensi-
ties» (WMH), »periventricular hyperin-
tensities (PVH), »subcortical lesions»

(SCL), »leukoaraiosis» (LA) och »deep
white-matter hyperintensities»
(DWMH) har använts med varierande
innebörd i olika artiklar.

Olika författare har uppgett före-
komsten av vitsubstansskador hos äldre
till allt mellan 10 och 100 procent. Stu-
dierna, vilka ofta omfattat små patient-
material, har lagts upp på olika sätt [1],
med olika urval av patient- och eventu-
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Figur 1. Protondensitetsviktade och T2-
viktade transversella magnetresonans-
tomografibilder, i höjd med sidoventriklar-
nas övre del a+b och i höjd med centrum
semiovale c+d, visar utbredda delvis
konfluerande signalökningar i den vita
substansen hos en subjektivt frisk 70-årig
kvinna.
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ella kontrollgrupper. Oftast har endast
förekomst eller ej av vitsubstansskador
rapporterats, ibland har mängden upp-
skattats och lokalisationen analyserats.
Olika test för bedömning av patienter-
nas mentala eller motoriska funktioner
har använts. En del har försökt koppla
förekomst av förändringarna till olika
riskfaktorer medan andra har uteslutit
alla patienter med sådana faktorer ur
sina studier. En del undersökningar har
fokuserats på friska individer medan
andra har undersökt patienter med Alz-
heimers demens eller vaskulär demens.

Motsägande resultat i olika studier
kan också förklaras av att de signalök-
ningar som framträder med likartat ut-
seende på MRT-bilderna i själva verket
kan betingas av olika typer av underlig-
gande patologi.

Man har på flera håll konstruerat
skattningsskalor [1-8] för att kvantita-
tivt och kvalitativt mäta förändringarna,
men dessa har i de flesta fall haft en då-
lig reproducerbarhet (»interobserver
agreement»), och man har efterlyst mer
objektiva skattningsmetoder [9, 10].

Olika teorier om patogenes
De flesta författare anser att åtmins-

tone de mer utbredda djupa vitsubstans-
skadorna betingas av en kronisk låggra-
dig ischemi i gränsområden mellan oli-
ka hjärnartärers försörjningsområden
(»watershed areas») [11, 12]. Dessa
områden i centrum semiovale försörjs
av långa artärer från hjärnytan och sak-
nar kollateralsystem. De subkortikala
s k U-fibrerna har betydligt kortare ar-
tärer och sparas på grund av detta. Att
även t ex corpus callosum sparas kan
bero på närheten till pericallosa-artärer-
na. De s k watershed areas anses mer
känsliga för hypotoni och hypoxi samt
för de kärlförändringar som hypertoni

eller arterioskleros medför [12]. Den
förlust av normala vasoregulatoriska
mekanismer som uppstår hos äldre ökar
risken för infarkter i dessa områden un-
der episoder av hypotoni eller arytmi.
Dock säger Chimowitz och medarbeta-
re [13] och även andra författare [14] att
ischemi inte kan vara enda orsaken till
vitsubstansförändringar och att arterio-
skleros ofta, men inte alltid, uppträder
tillsammans med dessa.

Även andra teorier om uppkomsten
av vitsubstansförändringar har lanse-
rats; orsaken har t ex föreslagits vara
venös stas [12], sänkt fosfolipidkoncen-
tration i hjärnparenkymet [15], läckage
av serumproteiner [16] eller en effekt av
s k walleriansk degeneration [17].

Två kategorier
förändringar
De djupa vitsubstansförändringarna

(DWMH) kan delas upp i två kategori-
er: dels små och välavgränsade, punkt-
formiga (oftast betingade av vida peri-
vaskulära rum, vilka betraktas som en
normalvariant), dels fläckformiga
(»patchy»), dvs mer diffust avgränsade
fläckar av varierande storlek i den dju-
pa vita substansen [1, 2, 13, 16, 18].

De strikt periventrikulära föränd-
ringarnas betydelse är oklar. Detta kan
åtminstone delvis förklaras av att termi-
nologin varierar mellan olika arbeten
och att någon klar gräns mot övriga
DWMH (»deep white matter hyperin-
tensities») inte finns. Många författare
menar att PVH (»periventricular hyper-
intensities») är en normalvariant [1, 15,
18-22] medan andra har sett PVH i
högre frekvens hos dementa och funnit
en koppling till kognitiv funktionsned-
sättning. Då ett ökat vatteninnehåll i
vävnaden svarar för signalökningen har
en del förklarat fyndet med ökad trans-
port av vätska till ventriklarna och and-
ra med motsatsen: vätsketransport från
ventrikelsystemet.

Fazekas och medarbetare föreslår i
sina senare arbeten att en tunn välav-
gränsad PVH klassas för sig och sanno-
likt är ett normalfynd medan en oregel-
bunden, mer utbredd PVH betraktas
som konfluerande djupa vitsubstansför-
ändringar [23]. Mirsen och medarbeta-
re [1] klassar små »caps» kring sidoven-
triklarnas fram- och bakhorn som nor-
malt fynd och resten som DWMH.

Olika förändringar
har olika patologi
Olika typer av vitsubstansföränd-

ringar har i viss mån visats ha olika pa-
tologi. De periventrikulära signalök-
ningarna (PVH) i anslutning till sido-
ventriklarnas väggar motsvaras av en
subependymal glios med förlust av
axon och myelin och med ett ökat inne-
håll av interstitiell vätska [11, 12, 15,

21, 22, 24], vilket svarar för den ökade
MR-signalen.

De djupa vitsubstansförändringarna
(DWMH) har korrelerats till olika neu-
ropatologiska fynd. Oftast beskrivs en-
bart s k avblekt myelin [11-13, 15, 16,
24], vilket orsakas av degenerativa för-
ändringar i myelinet med ökad intersti-
tiell vätskehalt. Ofta ses också en demy-
elinisering med glios [25] eller en diffus
vakuolisering [16, 21] med förlust av
axon och oligodendroglia.

Kirkpatrick och medarbetare [26]
beskriver bilden som zoner av atrofisk
perivaskulär demyelinisering som ofta
ligger i grupper om tre till fyra stycken,
vilket ger ett fläckigt utseende. En del
beskriver spongios med bildning av
mikrocystor [18, 21], mikroinfarkter
samt en reaktiv glios. Dessutom ser
man ofta vidgade perivaskulära rum
med omgivande atrofi [12, 13, 15, 16,
24, 27]. 

De flesta studier påvisar förekomst
av arterioskleros i dessa områden, och
en del anser att skadorna oftast utgörs
av små s k lakunära infarkter [21, 27,
28] medan andra inte alls kunnat hitta
några sådana i sina material [13, 15,
16].

Förändringarna har också beskrivits
som »inkompletta infarkter» [21, 29].
Dessutom hävdar vissa författare att
man ofta överhuvudtaget inte har
några histologiskt påvisbara föränd-
ringar som korrelerar till MRT-fynden
[15, 27].

Patologistudierna ger överlag stöd
för hypotesen att ischemi är en viktig
orsak åtminstone till de mer utbredda
vitsubstansskadorna. Det förefaller
dock som om MRT inte kan skilja lind-
riga förändringar ifrån mer allvarliga
sådana såsom glios och axonförlust.
Därför kan likartade MRT-förändringar
representera olika grader av underlig-
gande patologi med olika klinisk bild,
allt ifrån symtomlöshet till grava kogni-
tiva störningar.

Korrelation
till stigande ålder
Vid studium av friska äldre är före-

komsten av vitsubstansförändringar vid
MRT-undersökning starkast korrelerad
till stigande ålder [2, 5, 19, 30-38], och
det finns även en helt klar koppling till
hypertoni. Däremot har det varit svåra-
re att påvisa samband med andra cere-
brovaskulära riskfaktorer, vilket man
sett i vissa studier [4, 12, 32, 33, 35-37,
39-41] medan åtskilliga andra inte påvi-
sar detta [6, 14, 19, 31, 32, 42]. I en del
studier där man delat upp förändringar-
na i olika undergrupper har man funnit
en korrelation till hypertoni endast för
den mer utbredda typen [3]. Några har
funnit högre korrelation till hypertoni
för DWMH än för PVH [5] medan and-
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Figur 2. Protondensitetsviktad transver-
sell magnetresonanstomografibild visar
bandformad signalökning i anslutning till
sidoventriklarnas väggar.



ra sett motsatsen; en korrelation för
PVH men ej för DWML [43].

Ett fåtal studier har undersökt kopp-
lingen till cerebral atrofi [1, 2, 38, 42].
Man kunde i några arbeten påvisa en
koppling mellan PVH och generell ce-
rebral atrofi [2] respektive PVH och di-
latation av sidoventriklarna [1]. Något
sådant samband kunde dock inte påvi-
sas i flera andra studier [38, 42].

Flera författare anser att förändring-
arna kan vara beroende enbart på själva
åldrandeprocessen och helt oberoende
av olika riskfaktorer [1, 6]. Andra där-
emot anser att alla högsignalerande
vitsubstansförändringar representerar
olika grader på samma skala där de mest
avancerade förändringarna är mer tyd-
ligt kopplade till arterioskleros och
sänkt mental kapacitet. Vilken av dessa
uppfattningar som är riktig kommer en-
dast att kunna avgöras genom fortsatt
forskning i ämnet.

Korrelation till mentala
funktionsnedsättningar
Intressant forskning har också inrik-

tats på att försöka korrelera förekomst
av vitsubstansförändringar till försäm-
rade resultat på neuropsykologiska test
(eller test av vissa motoriska funktio-
ner), och man har funnit sådan koppling
i vissa studier [14, 30-32, 36, 44, 45].
Andra har dock misslyckats med att på-
visa detta.

I några studier har man påvisat sam-
band mellan mängden avvikande vit
substans och grad av symtom medan
andra visat koppling endast mellan pre-
valens av förändringar och symtom,
men utan koppling till mängden. Har-
rell och medarbetare [46] anser att det
krävs mer avancerade neuropsykologis-
ka test än de som de flesta använt för att
påvisa dessa samband. I flera studier
har man framför allt sett ett samband
mellan förekomst av vitsubstansskador
och en sänkt hastighet av vissa kom-
plexa mentala processer [31, 32]. Ingen
har kunnat påvisa någon skillnad i ut-
bredning eller signifikans av föränd-
ringar lokaliserade till höger eller väns-
ter hjärnhalva [1, 5, 6, 8, 35, 47].

Sammanfattningsvis anser många
forskare idag att små, välavgränsade,
strikt periventrikulära signalökningar
(»caps» och tunna »rims» eller
»bands») är att betrakta som normal-
fynd, möjligen kopplade till den norma-
la flödesdynamiken för cerebrospinal-
vätskan. De små, punktformiga, signal-
ökningarna utgörs oftast av vida peri-
vaskulära rum, med perivaskulär atrofi,
och har heller ingen tydlig patologisk
valör.

De mer utbredda och konfluerande
förändringarna är sannolikt ischemiskt
betingade och kan kopplas till hyperto-
ni och till påvisbara, men ofta subtila,

mentala funktionsnedsättningar hos
»symtomfria» äldre personer. Dock är
dessa korrelationer relativt svaga och
kräver stora material och avancerade
test för att kunna påvisas. Flera författa-
re har också föreslagit att skadorna mås-
te nå en »tröskelnivå» innan de ger sym-
tom [14, 20].

Det förefaller alltså som om påvi-
sande av dessa typer av signalföränd-
ringar i den djupa vita substansen har
litet kliniskt värde hos i övrigt symtom-
fria äldre personer. Utbredda föränd-
ringar kan dock utgöra ett observandum
avseende risken att utveckla symtomgi-
vande cerebrovaskulär sjukdom. 

Påvisad koppling
till vaskulär demens
De flesta författare är numera tämli-

gen eniga om att en koppling finns mel-
lan utbredda, konfluerande vitsubstans-
förändringar och vaskulär demens [8,
18, 35, 48]. De allra flesta patienter med
vaskulär demens (64–97 procent [17])
har vitsubstansskador, ibland mycket
utbredda sådana, och utbredningen av
skadan kan kopplas till grad av kognitiv
nedsättning. Likaså är det visat att för-
ändringarna är kopplade även till andra
cerebrovaskulära riskfaktorer än hyper-
toni hos dessa patienter och dessutom
till en reduktion av lokalt cerebralt
blodflöde [17].

Kobari och medarbetare [2] visade
en större reduktion av lokalt cerebralt
blodflöde (i kortikal och subkortikal grå
substans samt i frontal vit substans) hos
patienter med vaskulär demens och
vitsubstansskador än hos friska, icke-
dementa, personer som hade motsva-
rande grad av förändringar på MRT-bil-
den. Inom demensgruppen var svårig-
hetsgraden av förändringarna kopplad
till graden av reducerat blodflöde.

En särskild undergrupp till vaskulär
demens är den s k Binswangers sjuk-
dom, som histopatologiskt karaktäri-
seras av utbredd infarcering och isch-
emisk degeneration i vit substans. Dia-
gnosen är dock ofta svår att ställa kli-
niskt, och prevalensen är ännu så länge
okänd. Endast förekomst av utbredda
vitsubstansförändringar  vid MRT- eller
DT-undersökning är inte tillräckligt för
denna diagnos. Lika utbredda föränd-
ringar kan ses hos en mindre del av sub-
jektivt friska äldre individer, även om
också dessa sannolikt har vissa mätbara
nedsättningar i den mentala kapaciteten
[14, 17, 32, 36, 44].

Samband med
Alzheimers sjukdom
MRT och datortomografi (DT) har

använts för att påvisa kortikal atrofi
(särskilt i hippocampusområdena) samt
vidgning av sidoventriklarna, vilket
korrelerat tämligen väl till Alzheimers

demens (AD).  De flesta författare är
överens om att vitsubstansskador är
vanligare hos patienter med AD än hos
friska [17] och att de betingas bl a av
amyloid angiopati [17, 49]. En del un-
dersökningar har visat mer utbredd
PVH men inte DWMH  hos AD-patien-
terna [1, 3, 46, 48] medan en del visat
ökad förekomst av såväl PVH som
DWMH [5, 48]. Enstaka studier har
dock inte kunnat koppla någon av dessa
förändringar till Alzheimers demens
[17, 34].

Om man delar upp AD i en presenil
respektive en senil form kan ökad fre-
kvens av DWMH påvisas i den senila
gruppen [7] medan PVH har varit mer
vanlig i den presenila gruppen [47].

Olika resultat har också redovisats
då man undersökt sambanden mellan
förekomst respektive mängd av vitsub-
stansskador och grad av demens. En del
författare har påvisat samband mellan
mängden förändringar och grad av de-
mens eller annan kognitiv funktions-
nedsättning [20, 35, 46] medan andra
förnekar sådana samband [1, 5, 18, 20,
34, 48].

Bennet och medarbetare [34] har vi-
sat association mellan vitsubstansför-
ändringar, gångrubbning och inkonti-
nens hos AD-patienter, vilket dock inte
kunnat verifieras av andra [1].

En svårighet vid den här typen av
studier är att diagnoserna AD respekti-
ve vaskulär demens inte alltid är lätta att
ställa och att blandformer finns.

Demensbegreppen är idag under
omprövning och problemet med olika
klassificering av vitsubstansföränd-
ringarna kvarstår också [10].

Således föreligger alltså motstridiga
resultat i de studier som undersökt sam-
band mellan vitsubstansskador och
Alzheimers demens. Framför allt har
förändringar setts hos äldre AD-patien-
ter och sannolikt är de inte en del av den
specifika Alzheimerprocessen.

Många obesvarade frågor
Som framgår av denna litteraturge-

nomgång är många frågor obesvarade
vad gäller vitsubstansförändringarnas
natur och kliniska betydelse. Det kan
vara förbryllande att se utbredda för-
ändringar i hjärnan hos till synes helt
friska äldre människor.

Sambanden mellan förändringarna
och påvisbara symtom tycks ofta svår-
fångade men kan ses i större material
och framför allt vid mer utbredda ska-
dor. En förklaring kan ju vara att de för-
ändringar som har ett likartat utseende
på bilderna i själva verket har olika un-
derliggande patologi och därmed olika
klinisk signifikans.

De neuropatologiska studier som
gjorts visar ju också delvis varierande
fynd som orsak till signalförändringar-
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na medan en del MRT-förändringar
tycks kunna sakna uppenbart histopato-
logiskt korrelat. MRT kan således inte
urskilja olika grader av skada utan en-
dast bedöma utbredningen av den.

Lokalisationen av enskilda föränd-
ringar är dock också viktig, där föränd-
ringar i vissa områden kan vara grava
utan att behöva orsaka några påvisbara
symtom.

I klinisk praxis får man tills vidare
betrakta dessa förändringar som ospeci-
fika, främst åldersrelaterade, degenera-
tiva förändringar som hos varje enskild
patient har osäker signifikans. MRT har
dock idag en etablerad plats i demens-
diagnostiken där även förekomst av
skador i den vita substansen vägs in i
bedömningen av patienterna.

Fortsatt forskning om vitsubstans-
skador och deras betydelse vid olika de-
menssjukdomar är nödvändig. Särskilt
angeläget är det att utreda deras roll vid
uppkomst och utveckling av vaskulära
demenser.
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