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Vem var Torgny Greitz?

• 1921-2016
• Med dr med avhandling om hjärnans blodcirkulation 1956
• Professor i Röntgendiagnostik i Umeå 1959-63
• Överläkare på neuroradiologiska avd, KS, 1963-87, förenat med professur i 

Neuroradiologi från 1973
• Ledande inom neuroradiologisk klinisk forskning och drev bl.a. igenom att KS 

installerade landets första datortomograf 1973
• Stort intresse för vida ventriklar inkl normaltryckshydrocefalus och 

samarbetade med sin brorson Dan Greitz i ett pionjärarbete som helt 
ändrade den etablerade uppfattningen om CSF-cirkulation



1973





Aula Medica, Karolinska Institutet



Varför är det intressant med vida ventriklar?

• Nya rön om etiologi (glymfatiska systemet mm)

• Bättre och mer precis diagnostik (visuell subjektiv bedömning ----
exakt volymsbestämning och jämförelse med normal databas, 
artificiell intelligens)

• Bättre o mer spridd kunskap --- tidigare diagnostik o behandling, 
förebyggande åtgärder



CSF i ventriklarna

• Hippocrates (460-375 f Kr): vätska runt hjärnan, trodde det var patologisk 
process som ersatte luft

• Anatomer därefter antog att ventriklarna innehöll luft

• Emanuel Swedenborg, Uppsala,  var den förste
som beskrev CSF på 1740-talet
(fick inte manuskriptet publicerat, hittades och 
publicerades först 1887)



Ventrikelsystemet
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CSF: totalt ca 160 ml, 
konstant produktion ca 0,35 
ml/min (totalt 500 ml/dygn, 
sannolikt mycket mer) 

Klassisk teori (Cushing 1926): 
• pulserande ”bulkflöde”
plexus choroideus - venösa 
sinus
• hydrocefalus orsakas av  
hinder för resorption av CSF

Ny kunskap:
• CSF resorberas också till 
kapillärer och lymfkärl via 
hjärnparenchym, rotskidor mm  
och produceras på flera 
ställen



När kunde vi avbilda ventriklarna in vivo?
Dandy 1918: pneumoencefalografi (luftskalle)

Användes fram till slutet av 1970-talet



Cerebral
angiografi

Egas Moniz
1927

Nobelpris 1949 
för leukotomi
(lobotomi) vid 
psykos

Artärfas lateral                                    Venfas frontal

Selektiv angiografi a. carotis interna dx

www.imaios.com

CTA

Nästa metod?



Di Chiro 1967: 
isotopcisternografi

24 tim efter inj av tracer via lumbalpunktion



Den första CT (DT) bilden
av hjärnan 1972

Hounsfield och
Cormack
Nobelpriset 1979



Den första MR-bilden 
av hjärnan
1978

NMR 
(nuclear magnetic resonance) 
Block och Purcell
Nobelpris fysik 1952

MRI
(magnetic resonance imaging)
Lauterbur och Mansfield
Nobelpris medicin 2003

6 år senare:



Vida ventriklar

• Fysiologiskt (prematura barn, normalt åldrande)
• Reversibel vidgning av ventriklar och framför allt sulci

vid dehydrering eller steroid-behandling
• Atrofi (även vida sulci)
• Obstruktiv (icke-kommunicerande) hydrocefalus, ofta 

akut
• Kommunicerande hydrocefalus, kronisk
• Överproduktion av likvor (vid plexuspapillom)
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Hydrocefalus = vattenskalle

• Dilatation av  ventrikelsystemet: 
Evans index >0,3

Evans index:
max bredd frontalhornen /
max bredd mellan skallbenets 
tabula interna



Ventricles: visual evaluation
61 healthy individuals, 30-86 years old

Ventricles 30-79 y             30-86 y                      60-86 y                      80-86 y

Upper limit for
Grade 1 2 3
4

Salonen et al, Neuroradiology 1997



Ambarki et al, Neurosurgery 2010



Ventricles: automatic quantitative methods

Neuroreader TM



AJNR 2016



AVVE = automatic ventricular volume estimator

94 % accuracy. Machine learning körs automatiskt i PACS utan interaktion.
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Obstruktiv hydrocefalus

• Kongenital, t.ex. akveduktstenos

• Förvärvad, t.ex. tumör, cysta, inflammation 
(adherenser, obstruerande membran)
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Akveduktstenos



Flicka 3 år
3 mån försämrad gångförmåga och balans, kan nu ej stå själv

T1 sag T1 sag Gd
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T2 tse tra

Flicka 3 år
Medulloblastom med obstruktiv hydrocefalus



Lägesberoende huvudvärk:
kolloidcysta i övre delen av 3:e ventrikeln med  obstruktiv hydrocefalus
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Kolloidcysta (foramen Monroi cysta)
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Kommunicerande hydrocefalus
(normaltryckshydrocephalus, NPH)

• Sekundär
(till t.ex. meningit, subarachnoidalblödning, 
sinustrombos, leptomeningeal tumörspridning)

• Idiopatisk:
= iNPH



• Kommunicerande hydrocefalus utgör ca 5% av 
sekundära demenssjukdomar

• Blev erkänd som en behandlingsbar reversibel 
sjukdom på 1960-talet (Hakim, avhandling 1964). 
”Reversibel demens.”

”Normaltrycks…”: relativt normalt tryck vid LP, 
fluktuerande, tryck i högre normalvärdesområdet



iNPH
• Ventrikulomegali och typisk klinik 

Gångrubbning!  Minnesproblem. Urininkontinens.

• Kompletterande tester för diagnostik och prognos

• Radiologiska tecken:
• Evans index minst 0,3 och oftast vida temporalhorn
• DESH = disproportionally enlarged subarachnoid space hydrocephalus : 

komprimerade fåror och vida fissurae Sylvii
• Callosal angle < 90�
• Periventrikulära vitsubstansförändringar (vätskeutträde)
• Fokalt vida fåror
• (Buktande ventrikeltak)



Eur J Neurol 2018

DESH



Kockum et al. 
Eur J Neurol 2018



36%

Kockum et al. 
Eur J Neurol 2018



DESH



Vilka av dessa patienter har 
patologiskt skarp vinkel 
mellan sidoventriklarna?
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Callosal angle
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Samma patient!
Mätt på olika ställen och med 
olika coronar vinkling av 
mätsnittet.



Virhammar, J Neurosurg 2014 : cutoff 63�for best prognostic





Virhammar, avhandling 2014

iNPH: periventrikulärt vätskeutträde



iNPH Radscale i förenklad version m flödesschema 
är under arbete (WIP)

Karin Kockum et al manuscript

Baseras på
1. Evans index > 0,3 och temporalhorn > 4 mm
2. Komprimerade parietala konvexitetssulci, vida fissurae Sylvii och liten 

callosal angle
3. Vid gränsfall kan andra radiologiska fynd användas som stöd 

(periventrikulära vitsubstansförändringar, fokalt vida sulci och fokalt 
buktande ventrikeltak)
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Alzheimers sjukdom (AD)
CT
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iNPH
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1 år efter shunt operation



Normal                                            Atrofi iNPH

Radiologens viktiga roll

• Hålla kunskapen om vida ventriklar ständigt uppdaterad 
• Detektera hydrocephalus och hitta orsaken, använda nya metoder inkl AI
• Rätt behandling gör stor skillnad för patienten



Vidgade vyer
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Det glymfatiska systemet





• NPH etiologi troligen obstruktion för CSF flöde mellan 
perivaskulära rum och interstitiella rummet i 
hjärnparenchymet

• Nettoflöde i retrograd riktning genom akvedukten vid 
NPH

AQP4 kring alla kärl i hjärnan har sannolikt stor betydelse 
för vattentransporten. 
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Tack!


