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Et samarbeidsprosjekt mellom NordicNeuroLab og Mohn Medical Imaging and Visualization 

Center/HVL: MobiFORSK 

• ORDNINGEN: En ansatt i et firma får hospitere hos HVL for å lære om et tema, mens HVL får innsikt i hva næringslivet 
trenger kunnskap om. 
 

• Det praktiske arbeidet skjer ved Mohn Medical Imaging and Visualization Center ved Radiologisk avdeling på 
Haukeland Universitetssjukehus 
 

• Målet med prosjektet: Å utvikle og innføre nye metoder for å automatisk identifisere og lokalisere strukturer i hjernen 
fra 3D MR-bilder, segmentering av hjernen ved bruk av Deep Learning. 



NNL Software for advanced image analysis NNL Hardware for clinical fMRI 

Clinical software: BOLD 
fMRI, DTI and perfusion 

analysis 

nordicBrainEx 

fMRI stimulus presentation 

nordicAktiva 

Research software: 
Perfusion, DCE, ASL, 

batch etc. 

nordicICE 



Litt om hva software fra NNL kan gjøre: 

Analysere Diffusion Tensor Imaging (DTI) MR opptak: Gir 
oss nervefibre i hjernen. Viser hvordan ulike deler av 
hjernen er koblet sammen. 



Analyse av BOLD (Blood-oxygen-level dependent) bildeserier. 



Analyse av andre typer funksjonelle opptak, her DSC: 



Men hvordan kan vi relatere all denne informasjonen til anatomiske områder? Til et hjerneatlas? 



Hva menes med segmentering av hjernen? 

I denne sammenhengen menes en oppdeling av hjernen i dens anatomiske deler 
basert på snittbilder tatt med MR-maskiner. Disse “delene” er naturlige 
oppdelinger av hjernen ut fra anatomi og funksjon. 



Vi ønsker å relatere resultater fra funksjonelle MR-opptak med anatomi. 

Vi ønsker å bli i stand til å si hvor 
aktiveringen i BOLD-bildene ligger i 
forhold kjente anatomiske strukturer, og 
mellom hvilke strukturer løper 
nervefibrene? 



Men det er også svært interessant i seg selv å kunne måle volumene til de ulike 
strukturene. Svært mange tilstander karakteriseres av volumendringer: 
 
ADHD 
Depresjon 
Alzheimers 
MS 
Bipolaritet 
Etc. 



Dagens “gullstandard” for segmentering av hjerner: 

“An open source software suite for processing 
and analyzing (human) brain MRI images.  
Skullstripping 
Image Registration 
Subcortical Segmentation 
Cortical Surface Reconstruction 
Cortical Segmentation 
Cortical Thickness Estimation 
Longitudinal Processing 
fMRI Analysis 
Tractography 
FreeView Visualization GUI 
and much more...” 

 

Beregningstid for én hjerne er flere timer: Ikke så brukbart i 
klinisk sammenheng! 



Noen veldig foreløpige resultater: 

Har trent DeepMedic (“multi-scale 3D Deep Convolutional Neural Network”) på 481 T1-opptak med FreeSurfer 
segmenteringer som fasit. Nettverket er ikke tunet i særlig grad. 
Data kommer fra “Abide Initiative”. 
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En segmentering tar 20 sekunder! 



Neste steg i prosjektet: 

• Preprosessering av bilder (f.eks. skullstripping eller ikke) 
• Arbeide videre med tuning av DeepMedic 
• Se på andre nettverk i NiftyNet og DLTK 
• Teste ut metoder for å segmentere tumorer i hjernen 
• Syntetisere tumorer 

• Lage et system som automatisk evaluerer hvor godt et 
nettverk virker sammenlignet med en ground truth med 
ulike mål for overensstemmelse (Dice, Jaccard, Hademard). 



Nødvendig for en klinisk løsning: 

• Nettverket er trent på et gitt sett av MR-bilder. 
• Hvor bra virker nettverket på bilder tatt 

opp på en annen type MR-maskin? 
• Er personene som ble scannet i 

treningsdataene representative nok? 
• Hva skjer hvis en pasient har en eller 

annen anomali/tumor/slag? 

Robusthet: 



Og til slutt (men ikke minst)  

• Gjøre løsningen tilgjengelig i en kommersiell 
software  
• Enkelt å bruke 
• Validert 
• Raskt 
• Godkjent av FDA/CE/CFDA/… 



Og utover dette prosjektet.. 

• Vi ser for oss mange anvendelser av AI i vår analysesoftware: 
• Bilderegistrering: Per i dag tar den for lang tid og kan også forbedres resultatmessig 
• Finne blodårer: Viktig for analyse av perfusjonsstudier. 

 
• +++++ 


