
SyntheticMR skapar ny normativ
databas med kvantitativ MR-data för
hjärnan
SyntheticMR samarbetar med Mahajan Imaging i New Delhi, Indien, för att samla
referensvärden för den indiska befolkningen.

SyntheticMR, ett mjukvaruföretag som utvecklar innovativa analys- och
avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi (MRI), tillkännagav idag att de
inleder ett samarbete med Mahajan Imaging för att skapa en normativ databas över
hjärnvävnadsvolymer, inkluderande myelinkorrelerad volym och myelinfraktion, i en
frisk indisk befolkning i åldersgruppen 6 till 90 år. Syftet är att fastställa de normala
kvantitativa värdena för intrakraniell volym (ICV), hjärnans parenkymvolym (BPV) och
hjärnans parenkymfraktion (BPF) för olika åldersgrupper i den indiska befolkningen.

Etiskt godkännande har beviljats för studien som kommer att involvera sju sjukhus över
hela Indien. För att säkra och underlätta överföringen av insamlade data har
SyntheticMR valt att använda sig av CARPL, en heltäckande utvecklings-, test- och
distributionsplattform för medicinska bildbehandlingsapplikationer. SyntheticMR har
tidigare använt CARPL för regulatoriska studier och utnyttjar nu CARLPLs förmåga att
på plats avidentifiera bilddata innan den delas till ett centralt CARPL-moln för
ytterligare analyser. Studien har redan påbörjats och kommer att slutföras under andra
delen av 2022.

"Det här kommer bli en viktig studie för att fastställa normativa värden som kan
användas för utvärdering av flera neurologiska sjukdomar. Data från Indien kommer att
vara närmare verkligheten för flera asiatiska länder. Resultatet blir en mer exakt
diagnos och behandling med bättre kliniska resultat." säger Dr Harsh Mahajan,
grundare och chefsröntgenläkare på Mahajan Imaging och huvudutredare för studien.
Mahajan Imaging har i studien bidragit med tid på sin MR-kamera utan kostnad.

Detta är ett viktigt steg framåt för SyntheticMR på den indiska marknaden”, säger
Deepak Sharma, försäljningschef på SyntheticMR India & SEA. "Vi är glada över att vi
har chansen att samarbeta med inflytelserika institutioner för att etablera normativa
referensdata för den indiska befolkningen och tror att detta kommer att stärka vår
position i Indien. Vi tycker också det är roligt att vi har ett så nära samarbete med
CARPL och Mahajan Imaging.”

För ytterligare information, vänligen kontakta Hege Nåbo, Marketing and Communications Manager, +46 70 327
24 21 hege.nabo@syntheticmr.com, eller Deepak Sharma Head of Sales India & SEA +91 78 276
09440, deepak.sharma@syntheticmr.com.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativa mjukvarulösningar för Magnetic Resonance Imaging (MRI).
SyntheticMR AB har utvecklat SyMRI®, som levererar flera justerbara kontrastbilder och kvantitativa data från en
enda 5-minutersskanning. SyMRI-produkten finns i olika förpackningar. SyMRI NEURO levererar flera
kontrastbilder, vävnadssegmentering och kvantitativ data om hjärnan. SyMRI KNEE och SyMRI SPINE ger flera
kontrastbilder och kvantitativa data för knä- och ryggradsanatomier. SyMRI NEURO är CE-märkt och FDA 510(k)
godkänd och SyMRI KNEE och SyMRI SPINE är CE-märkta. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA.
SyntheticMR är noterat på Spotlight Stock Market Exchange i Stockholm, Sverige. För mer information, besök
www.syntheticmr.com.


