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Går det att automatiskt skapa 3D-modeller av 

foster och uppskatta dess storlek under 

graviditeten med hjälp av magnetisk 

resonanstomografi och djupinlärning? Detta 

undersöktes i examensarbetet med titeln 

Quantification of Fetal Volume in Magnetic 

Resonance Images Using Deep Learning. 

Ultraljud är den bildgivande teknik som 

vanligtvis används för att övervaka graviditet – 

det vill säga undersöka att allt står rätt till och 

att fostret växer som det ska. Ibland är ultraljud 

inte tillräckligt, utan andra undersöknings-

metoder krävs som komplettering eller för 

vidare utvärdering. Det är här undersökning 

med magnetisk resonanstomografi (MR), även 

kallat magnetkameraundersökning, kommer 

in. MR-bilder är speciellt bra på att visa de 

mjuka vävnaderna i kroppen. Viktigt att veta är 

dessutom att tekniken bygger på användning 

av ett externt magnetfält och inte skadlig 

röntgenstrålning. Med MR kan tre-

dimensionella bilder på fostret och 

omkringliggande strukturer, såsom moder-

kaka, navelsträng och fostervatten, skapas. 

Genom att utlinjera, det vill säga markera, vad 

som är fostret i bilderna kan fostrets 

kroppsvolym beräknas. Detta är viktigt av flera 

anledningar – exempelvis för att uppskatta 

fostrets vikt och se att det växer normalt, men 

också för att se att lungorna utvecklas som de 

ska i förhållande till kroppsstorleken. Foster 

kan antingen utlinjeras manuellt genom att 

följa och rita ut konturerna på fostret, eller 

genom att använda halvautomatiska metoder. 

Manuella utlinjeringar är tidskrävande och tar 

tid och resurser från vård- och forsknings-

personal. Tiden varierar från fall till fall och det 

kan ta flera timmar att utlinjera manuellt. 

 

Figur 1: I bilden syns en 3D-modell av ett foster som 

skapats med hjälp av automatisk utlinjering av en 

tredimensionell MR-bild. 

I det här projektet har ett helt automatiskt 

verktyg utvecklats för att baserat på MR-bilder 

beräkna fostervolym och moderkakans volym 

inom några få minuter. Tekniken bygger på 

användning av djupinlärning, som förenklat 

kan beskrivas som en metod för att lösa 

problem genom att träna en modell med en 

stor mängd data. Data har i det här fallet 

utgjorts av 25 manuellt utlinjerade MR-

volymer av foster från Skånes Universitets-

sjukhus i Lund, vilket motsvarar cirka 26 000 

snittbilder. 

Det automatiska verktyget uppskattade snabbt 

och framgångsrikt fostervolymen på fyra av de 

fem foster som verktyget testades på. Baserat 

på utlinjeringarna från det automatiska 

verktyget kan dessutom 3D-modeller av 

fostren, såsom i Figur 1, skapas. Resultaten 

tyder på att värdefull tid och resurser kan 

sparas med verktyget vilket i sin tur kan leda till 

vidare implementering och användning av 

fostervolym i både klinik och forskning.  


