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Standardiserad rapportering av 

småkärlssjukdom 



•  Rekommenderad terminologi 

•  Termer vi bör undvika 

•  STRIVE rapporten (Lancet Neurology 2013) med förslag till 
standardiserad terminologi 

•  Rekommenderad terminologi 

•  Småkärlssjukdom på CT/MR som “bifynd” vid normalt åldrande 

•  Småkärlssjukdom vid demens 

•  Volumetri av vitsubstansförändringar? 



Terminologi för radiologisk 
rapportering av småkärlssjukdom 

•  Relativt färsk liten subkortikal infarkt (<20 mm, ett par veckor 
gammal) 

•  Vitsubstansförändringar som vid småkärlssjukdom (alternativt med 
sannolik mikrovaskulär genes) 

•  Lakun som rest efter infarkt eller blödning (alternativt gammal 
lakunär infarkt) (3-15 mm) 

•  Vida perivaskulära rum 
•  Mikroblödning 
•  Cerebral atrofi (eller generellt vida sulci och ventriklar eller generellt 

vida likvorrum) 



Det finns många termer 

•  Har börjat användas vid olika tidpunkter i olika 
sammanhang 

•  Olika studier har använt olika termer och olika 
scoring-system 

•  Inte konstigt att vi saknar konsensus om enhetlig 
terminologi 



Småkärlssjuka???  NEJ 

•  “-sjuka” låter inte professionellt 
•   Är “vitsjuka” motsatsen till svartsjuka? 
•  Skriv småkärlssjukdom 



Leukoaraios???  NEJ 

Grekiska: leuko = vit, araios = tunn 
Infördes av Hachinski 1987 för att beskriva låg täthet i vit substans på CT för 
ospecifika förändringar utan säker etiologi, oftast hos äldre normala individer, 
för att inte blanda samman med förändringar hos sjuka patienter med 
Binswangers sjukdom (Arch Neurol 1987) 



Sista stycket i artikeln: 



Binswanger??  NEJ 

•  Binswangers sjukdom var före CToch MR en sällsynt patologisk 
diagnos som ställdes vid utbredd demyelinisering associerad med 
arterioskleros av artärer i djup vit substans.  
 

•  Definition (Rosenberg, JCBFM 2015):  
- Progressiv form av småkärlssjukdom med utbredda ischemiska 
vitsubstans-förändringar med eller utan lakunära strokes, sekundär 
till arterioskleros.  
- Symptom: gångrubbn, exekutiv dysfunktion, tecken till små strokes 
(hyperreflexi), apati, depression, kognitiv nedsättn.  
- Vaskulära riskfaktorer vanliga, spec hypertoni. 
- Överlappning med AD och vitsubstansförändringar vid åldrande. 



Överlappning 

Rosenberg, JCBFM 2015 

iSVD = inherited 
SVD,e.g. CADASIL 



Småkärlssjukdom -  
standardiserad terminologi 

Lancet Neurology 2013 

STandards for ReportIng Vascular changes on nEuroimaging (STRIVE) 



Lancet Neurology 2013 





Recent small subcortical 
infarct 

•  Relativt färsk liten subkortikal infarkt 

0-20 mm på transversella bilder, några veckor gammal 
 



WMH of presumed vascular 
origin 

 

•  Vitsubstansförändringar som vid småkärlssjukdom 
(alternativt:med sannolik mikrovaskulär genes) 



Lacune of presumed 
vascular origin 

 
•  Lakun som rest efter infarkt eller blödning 

(ofta skriver vi “gammal lakunär infarkt”, vilket 
oftast är korrekt) 



Perivascular space 

•  Perivaskulärt rum 



Cerebral microbleed 

•  Cerebral mikroblödning 



Brain atrophy 

•  Cerebral atrofi 
(eller generellt vida sulci och ventriklar eller generellt vida 
likvorrum) 

 



Terminologi för radiologisk 
rapportering av småkärlssjukdom 

•  Relativt färsk liten subkortikal infarkt (<20 mm, ett par veckor 
gammal) 

•  Vitsubstansförändringar som vid småkärlssjukdom (alternativt med 
sannolik mikrovaskulär genes) 

•  Lakun som rest efter infarkt eller blödning (alternativt gammal 
lakunär infarkt) (3-15 mm) 

•  Vida perivaskulära rum 
•  Mikroblödning 
•  Cerebral atrofi (eller generellt vida sulci och ventriklar eller generellt 

vida likvorrum) 



Gradering och lokalisation 

•  Relativt färsk liten subkortikal infarkt:  lokalisation 
•  Vitsubstansförändringar: lätta, måttliga, utbredda-konfluerande 

(Fazekas grad 1,2,3)  
•  Lakun: lokalisation, ungefärligt antal (fåtal eller multipla) 
•  Mikroblödningar: ungefärligt antal, lokalisation  
•  Cerebral atrofi: lätt, måttlig, uttalad (“Global cortical atrophy “ GCA 

grad 1-3), regional eller generell 

 



Tecken på småkärlssjukdom på CT/MR 
som “bifynd” vid normalt åldrande – när 
rapporterar vi det? 

•  I radiologiskt utlåtande på patient som undersöks med CT eller MR av 
annan anledning  

•  Kan ha betydelse för klinisk handläggning om förändringarna är 
utbredda. Ange alltid förändringarnas omfattning. 

•  Ung patient: skriv hellre ”ospecifika vitsubstansförändringar” (rest 
efter tidigare genomgången infektion/inflammation el dyl)  



Småkärlssjukdom som etiologi till vaskulär 
demens – när rapporterar vi det? 

•  Vid klinisk misstanke om vaskulär demens eller blanddemens (ofta 
Alzheimers sjukdom kombinerat med utbredd småkärlssjukdom) 

•  Endast betydelse för vaskulär demens vid utbredda förändringar, 
oftast konfluerande (Fazekas grad 3) med eller utan lakuner. 
Beskriv dock alltid och ange omfattning/grad. 

•  Se även Wahlund.…Larsson: Strukturell hjärnavbildning kan 
förbättra diagnostiken vid demens. Läkartidningen 2013. ICINET. 



Kvantitativa resultat: 
volumetri av WML 

Koikkalainen,  
NeuroImage Clinical 2016 

3D FLAIR + 3D T1 
 
•  Automatisk segmentering 

 
•  Jämförelse av volym WMH, 

cortex, WM, hippocampus 
mm med normaldatabas för 
åldersgruppen –  får 
sannolikhetsdiagnos vid 
misstänkt demens-sjd 

 



Tack! 


