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SyntheticMRs mjukvara SyMRI nu i klinisk rutin för kvantifiering av 
myelinvolymer inom pediatrik 
En undersökning som vanligtvis förlitar sig på subjektiv bedömning kan nu baseras på en objektiv 
beräkning med en innovativ MR-sekvens och post-processingmetod som underlättar vid utmanande 
fall så som hydrocefalus. 

SyntheticMR meddelade idag vid American Society of Pediatric Neuroradiology (ASPNR) att deras nyskapande 
kvantifieringslösning inom magnetresonanstomografi, SyMRI, nu används kliniskt på Cincinnati Children’s Hospital 
Medical Center. SyMRI används för fall inom pediatrik som kräver mätningar av cerebrospinalvätska – och, för första 
gången, myelin. 

"När ett barn har avvikande huvudstorlek utan känd orsak måste vi veta varför," förklarar Dr. Jim Leach, radiolog vid 
Cincinnati Children's Hospital Center och professor vid UC Department of Radiology. ”Det är vanligtvis svårt att få 
exakta mätningar av cerebrospinalvätska (CSF). Vi var tidigare tvungna att skicka bilderna till en bildhanteringsmiljö, 
vilket ofta är svårt för en klinisk radiolog att använda - och då var resultaten ofta förvirrande. Vi hade heller inte något 
sätt att avgöra om myelinutvecklingen var avvikande. Nu har vi tillgång till data direkt och får noggrann mätning av 
myelinvolymer av hela hjärnan.  Jag har inga andra kliniska hjälpmedel som kan göra det. Det är en mycket viktig 
utveckling." 

Dr. Leach och hans team använder ett volumetriskt protokoll för barn som har avvikelser i huvudstorlek. Dessutom 
kan dessa kvantitativa utvärderingar göras med en kort undersökning på bara 5 till 6 minuter - det kan leda till kortare 
nedsövningstider, vilket är till nytta både för patienter och föräldrar. 

"Vi är glada att vi kan bidra till det banbrytande arbetet som utförs vid Cincinnati Children's Hospital Medical Center," 
tillägger Kyle Frye, ansvarig för SyntheticMR i Nordamerika. ”Arbetet under Dr. Leachs ledning realiserar verkligen 
framtiden idag. Det är en ära att få vara delaktig i deras arbete.” 

För alla som har fått ett barns huvud uppmätt och blivit oroade över risken för hydrocefalus är detta en stor framgång. 
”SyMRI har integrerats i vår kliniska rutin. Kvantitativ information hjälper oss fatta beslut om vad som är normalt och 
vad som är avvikande,” förklarar Leach. ”Vi kan övervaka utvecklingen och produktionen av myelin, vit och grå 
substans, i en kvantitativ miljö på några minuter - vilket innebär bättre diagnostisk säkerhet. När du arbetar med barn 
är det inte acceptabelt att lämna några utestående frågetecken.” 

Contact: Kyle Frye 
Phone: (859) 512-9496 or 
kyle.frye@syntheticmr.com 
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Om SyMRI 

SyMRI, som är FDA-godkänd för patienter i alla åldrar, kombinerar en MR-sekvens med post processing av MR-data 
och innehåller flera kontrastviktade bilder, helt justerbara för TE-, TR- och TI-värden för optimal flexibilitet. 
Programvaran inkluderar automatisk segmentering och volymmätning av vävnad som vit och grå substans, 
cerebrospinalvätska och myelin för att låta användare spåra sjukdomens utveckling eller jämföra med en 
kontrollgrupp. Med en enda 5-6 minuters undersökning med en post processingtid på mindre än 10 sekunder är 
SyMRI tillgänglig både som en fristående lösning eller helt integrerad i det kliniska arbetsflödet. 

Kontakta Kyle Frye på (859) 512-9496 eller kyle.frye@syntheticmr.com eller Hege Nåbo på +46 073272421 eller 
hege.nabo@syntheticmr.com för mer information.  

 

### 

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativa mjukvarulösningar för Magnetisk Resonanstomografi (MR). 
SyntheticMR AB har utvecklat SyMRI® som levererar flera justerbara kontrastbilder och kvantitativa data från en 6-
minuters undersökning. Produkten SyMRI finns i olika paketeringar. SyMRI IMAGE tillhandahåller snabba 
arbetsflöden inom MR, vilket möjliggör hög patientgenomströmning. SyMRI NEURO möjliggör automatisk 
segmentering av hjärnvävnad, vilket ger objektivt beslutsstöd. SyMRI är en CE-märkt och FDA 510 (k) godkänd 
produkt. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är noterat på Spotlight Stock Market 
Exchange i Stockholm, Sverige. 

 

 

 


