
Bruk av dyplæring og MR for diagnostikk av demens 
 
Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens. Sykdommen karakteriseres av 
avleiringer i hjernebarken og hjernens blodårer av proteinet amyloid (1). Amyloid er giftig for 
nervecellene og fører til dårlig regulering av blodgjennnomstrømningen i hjernen. Per i dag 
kan man ikke påvise amyloid i hjernen ved billedundersøkelse med magnetresonansteknikk 
(MR). Man må utføre en lumbalpunksjon der man tar en prøve av cerebrospinalvæsken, eller 
man kan utføre en kostbar positronsemisjonsundersøkelse (PET) der pasienten i forkant får 
injisert et radioaktivt stoff. MR er tilgjengelig og billig, og mange forskjellige teknikker for 
MR-opptak brukes. Til sammen inneholder disse teknikkene mye informasjon som det er 
vanskelig å tolke for en radiolog eller med tradisjonelle metoder for kvantitativ analyse. 
 
Vi ønsker å bruke MR i kombinasjon med dyplæring for å avgjøre om en pasient har 
avleiringer med amyloid i hjernen. Et datasett på ca 800 MR-opptak med spesialiserte 
sekvenser fra 400 personer vil være tilgjengelig. Amyloidstatus - som bestemt fra 
lumbalpunksjon eller PET - er tilgjengelig for alle datasettene, i tillegg til utførlige kliniske 
opplysninger. 
 
En automatisk og reproduserbar algoritme som utfra MR avgjør om det foreligger 
amyloidavleiringer i hjernen vil være til stor hjelp i diagnostikk og forskning på årsaker til 
demens. 
 

 
Figur: Amyloid-PET. Til venstre ses PET fra en 
frisk person, mens man til høyre ser PET fra en 
pasient med amyloidavleiringer i hjernen. 
 
 
 

 
Studentens oppgave vil være å sette opp og sammenligne dyplæringsmetoder for å bestemme 
hvorvidt det foreligger amyloidavleiring i hjernebarken og hjernens blodårer. På sikt kan 
prosjektet utvides til å forutsi hvem som i fremtiden vil få amyloide avleiringer i hjernen og 
bli demente. 
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