
 

Att automatiskt identifiera hjärtmuskeln från MR-bilder 

Idag ges vi många möjligheter genom den 
ständigt utvecklande datorteknologin 
som var omöjliga att förutse för bara 
några år sedan. En sådan utveckling är 
framgången av artificiell intelligens och 
djupinlärning.  I examensarbetet med ti-
teln Automatic Left Ventricle Segmentat-
ion of Long-Axis Cardiac MRI-Images har 
det undersökts ifall djupinlärning kan an-
vändas för att automatiskt rita ut hjärt-
muskeln från MR-bilder. 

30 % av alla dödsfall varje år är relaterade 
till hjärt- och kärlsjukdomar. Jämförelsevis 
står alla former av cancer enbart för 17 % 
av dödsfallen, det vill säga bara hälften så 
många. Därför är det viktigt att dessa pati-
enter kan få den vård de behöver för att 
öka sin sannolikhet att överleva.  

En metod för att utvärdera hjärtats funkt-
ion är genom att ta MR-bilder av hjärtat. 
Med dessa bilder kan man bland annat be-
räkna töjningen i muskeln, det vill säga hur 
mycket den sträcks ut under ett hjärtslag. 
Idag görs detta sällan kliniskt även om töj-
ningen ger användbar information om 
framtida risker att insjukna med hjärtpro-
blem. Detta är för att det idag är för mödo-
samt att rita ut hjärtmuskeln manuellt från 
MR-bilderna. 

Istället för att rita ut muskeln manuellt, 
kan man använda den algoritm som ut-
vecklades under detta examensarbete för 
att sköta hela utlinjeringen automatisk på 
bara ett par sekunder. Ett exempel på en 
automatiskt utritad hjärtmuskel kan ses i  
Figur 1.  

 
Figur 1: Bild på ett automatiskt utlinjerat 
hjärta. 

Om man beräknar töjningen med hjälp av 
utlinjeringar från den automatiska meto-
den så har det visats att resultatet är 
mycket likt det man får om man hade ritat 
ut hjärtmuskeln manuellt. De flesta uträk-
nade töjningar är inom 4,6 % av det manu-
ellt beräknade värdet och skiljer sig lika 
mycket som det skiljer mellan två olika lä-
kare. 

Metoden skapades genom att manuellt ri-
tade bilder gavs till ett nätverk som med 
hjälp av bilderna lärde sig hur och var hjärt-
muskeln skulle ritas ut i bilderna. Efter 
denna inlärningsprocess kan nätverket rita 
ut den vänstra kammaren även i bilder som 
den inte tidigare har sett med hög nog-
grannhet. 

Eftersom resultatet är så lovande finns det 
god anledning att tro att metoden kan 
börja användas kliniskt för att rutinmässigt 
få ut töjningsvärden vid undersökningar på 
sjukhuset och på så sätt förbättra dia-
gnostiken och vården av patienterna. 


