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Agenda

• Baggrund

• Diffusions MRI og hjernerystelse

• Diffusions MRI resultater – behandlingsstudie

• Perspektiver
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Baggrund

• > 25.000 om året (LPR 1997)

• X antal med med vedvarende symptomer

• Mere viden om årsager til vedvarende symptomer

• Mere viden om behandling



Akutte skadesmekanismer

1. Placering
2. Intensitet
3. Accelerationer
4. Omfang



Den akutte undersøgelse

• Neurologisk undersøgelse og sygehistorie

• Blodtest (S100 B)

• CT skanning

• Observation første døgn

(Roth 2013)



“Bio-psyko-social” forklaring på symptomer

(Hou R et al. 2012)

Biologi.......skade

Biologi........andre faktorer



Hvordan undersøger vi de biologiske 
faktorer?

Stress
- Hårcortisol

Inflammation
- blodprøver

Hjernestrukturer
- diffusion MRI

Individuelle faktorer
- Genetik

Hjerneaktivitet
- MEG/EEG/fMRI



diffusions MRI

• Vandmolekylers egenbevægelse

8



diffusions MRI – hvad måler vi på?
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↑ MKT 

↓MKT 



diffusions MRI – hvor måler vi?

10



Resultater fra behandlingsstudiet
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MRI resultater fra RCT

GAIN (n=23) Kontroller (n=19)
Alder 22.8 (3.9) 23.9 (3.8)
Køn 18/5 14/5
Tid siden uheld ved baseline 141 (36) 127 (43)
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MRI resultater fra RCT
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• MKT forøgelse i  corpus callosum i GAIN gruppen

P=0,003

(Næss-Schmidt 2020)



Er ændring i MKT og symptomer relateret?
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• Ændring i MKT var ikke signifikant associeret med symptomer

P=0.059

(Næss-Schmidt 2020)



Hvad skyldes ændringen i MKT så?

• Studiestørrelse

• Andre faktorer der kan påvirke corpus callosum
– Adfærd?

– Psykologiske faktorer?
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Perspektiver
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MRI
• Større studie
• Andre MRI metoder

Andre mekanismer
• Genetik – individuel variation i MRI data (Blokland 2012)

• Det autonome nervesystem (Pertab 2018)
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