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VLASTNÍ TEXT
Úvod: Volumetrie jater se provádí před resekčními výkony jater k určení předpokládaného residua
jaterní tkáně a k posouzení efektu podpory regenerace parenchymu. Na Klinice zobrazovacích metod
FNP se používá sw Syngo Volume. Metoda je časově náročná, protože je nutné manuální obkreslení
kontury jater na velkém počtu řezů. Ve světě existuje řada systémů pro semiautomatickou a
automatickou volumetrii, žádný z nich ale neodpovídá specifickým požadavkům vědeckého týmu při
LFUK a FN Plzeň. Proto je v rámci spolupráce s Katedrou kybernetiky a mechaniky FAV-ZČU
vyvíjený komplexní softwarový systém LISA (Liver Surgery Analyser) pro zpracování dat z CT a
MR. LISA bude umožňovat i virtuální resekci jater, automatickou detekci a analýzu ložisek a predikci
regenerace parenchymu. LISA v první etapě projektu nabízí stanovení objemu jater na základě
obrazové segmentace CT dat pomocí algoritmu Graph Cut.
Cíle: Porovnat přesnost a časovou náročnost manuální a interaktivní volumetrie, zhodnotit nutnost
radiologické edukace pro užívání softwaru LISA a porovnat závislost funkčnosti sw LISA na
zvoleném operačním systému (Linux, Mac OS X a Windows 7).
Metodika: Měření byla provedena slepě třemi uživateli s různým stupněm erudice v oboru
(kvalifikovaný radiolog, radiolog v přípravě na atestaci a student LF bez radiologické erudice). Byla
vybrána data ze 30 CT vyšetření jater provedených na Klinice zobrazovacích metod FN Plzeň.
Nejprve byla provedena manuální volumetrie, poté se data promíchala a s měsíčním odstupem bylo
provedeno měření pomocí LISA. Pro manuální volumetrii byly použity řezy o šíři 5 mm, pro
interaktivní volumetrii jsme použili řezy o šíři 0,6-1 mm a 5 mm přepočítané na voxel o velikosti
2x2x2 mm.
Výsledky a závěr: Mezi oběma metodami je velmi dobrá shoda. Obě jsou závislé na uživateli, ale
nesouvisí s jeho edukací. Užití volumetrie LISA zkracuje čas potřebný k vyšetření přibližně na
polovinu. LISA ovšem spíše mírně podměřuje a je více závislá na patologii jater. Testování přispělo k
vylepšení uživatelského prostředí sw LISA a zpřesnění nastavení parametrů algoritmu. Na platformách
Linux a Mac Os X pracuje software bez problémů, na OS Windows 7 je zatím pomalejší a vykazuje
nižší stabilitu.
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