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Extremt förtidigt födda barn har en 
alternativ utveckling av språkrelaterade 
hjärnstrukturer. Strukturernas storlek var 
associerade med språklig förmåga vid 12 
års ålder.  
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Metod
Barn födda extremt för tidigt (<27 veckor) och fullgångna 
kontroller undersöktes med strukturell MR av hjärnan vid 10 års 
ålder. Hjärnan delades in i delar med hjälp av en atlas och 
volymen av strukturer mättes. Följande strukturer som är viktiga 
för språkanvändning inkluderades: Inferiora frontalgyrus, 
temporalgyrus, supplementära motorområdet, Heschl gyrus, 
supramarginal och angular cortex.(2) Storleken på dessa 
strukturer hos extremt förtidigt födda barn jämfördes med 
fullgångna kontrollernas. Vi justerade för total hjärnvolym, kön, 
ålder vid undersökningen och dominant hand. Strukturerna 
summerades och korrelerades med resultat från WISC V 
(likheter, ordförråd och verbal IQ) samt repetition av meningar 
från CELF 4. 

Mål
1) Undersöka storleken på utvalda regioner hos extremt förtidigt 

födda barn och jämföra med fullgångna kontroller vid 10 års 
ålder. 

2)   Att korrelera storleken av regionerna med språkligt utfall vid 12 
års ålder

Results
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Introduktion
Språksvårigheter är vanliga bland prematura barn. Det är även känt 
att prematura barn har mindre hjärnvolymer än fullgångna barn under 
barndomen. Det saknas studier som utreder huruvida specifika  
hjärnstrukturers storlek korrelerar med språkligt utfall hos extremt 
förtidigt födda barn.(1)

Tabell 1. Skillnad i volym mellan extremprematurer och kontroller vid 10 år

Tabell 2. Korrelation mellan summerade volymen av valda regioner I hjärnan 
och resultat från språktester vid 12 års ålder. 

Alla testade regioner utom Heschl gyrus var significant mindre i den 
extremt förtidigt födda gruppen. (Tabell 1) Vi fann att den summerade 
volymen för de inkluderade regionerna korrelerade positivt med 
ordförråd inom WISC V och repetitioner av meningar inom CELF 4. 
P<0.05. (Tabell 2)


