
SyMRI ingår i stor studie om
utveckling av barns hjärnor, HEALthy
Brain and Child Development (HBCD)
SyntheticMR meddelar att studien HEALthy Brain and Child Development (HBCD) har
valt att använda sig av deras mjukvara SyMRI. Studien kommer att följa en stor kohort
av gravida kvinnor och deras barn med syfte att illustrera hjärnans utveckling.

De första åren av livet är en period av exponentiell tillväxt och utveckling av hjärnan, men de
långsiktiga effekterna av perinatal exponering för vissa läkemedel eller miljöfaktorer på
spädbarns och barns utveckling är idag okända. För att få mer kunskap inom området kommer
studien The HEALthy Brain and Child Development (HBCD) att rekrytera en stor kohort av
gravida kvinnor från regioner i USA kraftigt drabbade av opioidkrisen, och följa dem och deras
barn. Studien kommer att samla in information från födseln till och med tidig barndom. SyMRI
kommer att vara en viktig teknologi för studien och används för att säkerställa robusta data från
födseln.

"SyMRI’s förmåga att ge tydliga MR-bilder redan från födseln är unik och gör den till en perfekt
matchning för HBCD-studien. Jag är säker på dess förmåga att bidra till att ge nya insikter om
hjärnans utveckling i dessa tidiga skeden av livet,” säger Damien Fair, professor vid Institute of
Child Development, University of Minnesota.

Studien The HEALthy Brain and Child Development (HBCD) sponsras av National Institutes of
Health, NIH och 26 sjukhus över hela USA deltar. Resultaten från studien kommer att hjälpa
forskare att förstå hjärnans utveckling under barndomen samt hur uppväxtmiljön påverkar
utvecklingen långsiktigt. Detta inkluderar effekter av exponering för potentiellt skadliga ämnen
och påverkande faktorer såsom fattigdom, tillgång till hälsovård och andra sociala
påverkansfaktorer. Studien kommer också att identifiera resiliensfaktorer som kan mildra några
av de negativa effekterna från den yttre påverkan. Mjukvaran SyMRI kommer att användas för
att samla in kvantitativa bilder från barnen, med början vid födseln och minst 10 år framåt.

"Vi arbetar varje dag för att genom att erbjuda förbättrad data kunna hjälpa patienter från deras
första dagar i livet och är därför oerhört hedrade över att vår mjukvara är den teknologi som
kärngruppen som leder HEALthy Brain and Child Development-studien (HBCD) har valt,” säger
Kyle Frye, President Americas, LATAM & ANZ och CCO för SyntheticMR.

För ytterligare information, vänligen kontakta Kyle Frye, President Americas, LATAM & ANZ och CCO på
SyntheticMR på +1 (859) 512-9496 eller kyle.frye@syntheticmr.com eller Ulrik Harrysson, VD
SyntheticMR AB, +46 70 529 29 87 ulrik.harrysson@syntheticmr.com.

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
enda snabb undersökning. Produkten SyMRI finns i olika paketeringar. SyMRI NEURO levererar flera kontrastbilder,
vävnadssegmentering och kvantitativ data på hjärnan. SyMRI KNEE och SyMRI SPINE tillhandahåller flera
kontrastbilder och kvantitativ data för knä och ryggrad. SyMRI NEURO är CE-märkt och FDA 510 (k) godkänt,
SyMRI KNEE och SyMRI SPINE är CE-märkt. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR
är noterat på Spotlight Stock Market Exchange i Stockholm, Sverige. För mer information, se www.syntheticmr.com.
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