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V medicini je konstantno prisotna zahteva, 
da bi bili posegi, kot so:

 kirurški poseg,
 radioterapija in radiokirurgija,
Ø intervencijski radiološki poseg, 
Ø endoskopija, 
Ø ...

čim manj invazivni in/ali bolj natančni. 



Ovira: Vizualizacija med intervencijo je omejena, saj zdravnik 
ne vidi anatomskih struktur za razgrnjenimi površinami.   
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ne vidi anatomskih struktur za razgrnjenimi površinami.   

“Rentgenski vid” bi zdravnikom omogočil mnogo
natančnejše in manj invazivne posege.



Ovira: Vizualizacija med intervencijo je omejena, saj zdravnik 
ne vidi anatomskih struktur za razgrnjenimi površinami.   

Ljudje na žalost nimamo takšnega vida!



1.  poškodujejo zdrava tkiva, pomembne živce in žile, kar lahko 
privede do paralize, močnih krvavitev ali drugih komplikacij, 

2.  ne odstranijo vse patologije, kar tudi lahko pripelje do 
komplikacij ali celo do zmanjšanja dobe preživetja. !

Ker pri minimalno invazivnih posegih zdravniki ne vidijo 
natančne lokacije, oblike in meje ciljane patologije in okoliških 
vitalnih struktur, lahko: 



Tehnologija, ki bi lahko omogočila manjšo invazivnosti in 
povečano natančnosti, je direktno slikovno vodenje posega. 

Vendar pa je konstantno zajemanje 3D slik med posegom 
trenutno praktično nemogoče – cena, prostor, ...  



Alternativna tehnologija sloni na indirektnem slikovnem 
vodenju, to je aktivni uporabi podatkov zajetih pred posegom – 
obogatena resničnost. 

slika 

model 

načrt 



Obogatena resničnost (OR) je kombinacija: 

Ø  slik realnega sveta in 

Ø  računalniško generiranih slik/podatkov 



Obogatena resničnost v medicini je prikazovanje 
krajevno in časovno usklajenih: 
 
Ø  slik realnega sveta: pacient ali anatomske 
strukture (organi, tkiva, ...)    in  
Ø  računalniško generiranih slik/modelov 
anatomskih struktur  

http://lit.fe.uni-lj.si 



V medicini se OR uporablja pri: 

Ø  načrtovanju  

Ø  simulaciji in 

Ø  izvajanju posegov 
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Kaj potrebujemo za poseg podprt z OR? 

1. pred posegom zajete 3D slike

4. sledenje kirurških orodij

5. poravnavo pacienta in njegovih predoperativnih
3D slik ali modelov 

6. superpozicijo informacije iz 3D in 2D slik + orodij

2. modeli anatomskih struktur - segmentacija

3. med posegom zajete 2D slike

 

 



1.  pred posegom zajete 3D slike - statične

2.  modele anatomskih struktur – segmentacija

3.  med posegom zajete 2D slike – dinamične („žive“)

4.  sledenje orodij

5.  poravnavo (2D slik) pacienta in njegovih predoperativnih 3D slik ali modelov

6.  superpozicijo informacije iz 3D in 2D slik + orodij

Kaj potrebujemo za poseg podprt z OR? 

Meinzer Group, German Cancer 
Research Center,  Heidelberg 



1. Pred posegom zajete 3D slike

CT 

CBCT 

MRI 



2. Modeli anatomskih struktur – segmentacija

http://lit.fe.uni-lj.si 

Primer: segmentacija intrakranialnih arterij



3. Med posegom zajete „žive“ 2D slike



4. Sledenje orodij



S poravnavo slik združimo predintervencijske podatke: 
slike pacienta, modele in načrt posega

in medintervencijske podatke: pacient, pacientove slike, 
orodja, rentgenski žarki, itd.

5. Poravnava (2D slik) pacienta in 3D slike



S poravnavo slik združimo predintervencijske podatke: 
slike pacienta, modele in načrt posega

v enem koordinatnem prostoru. 

in medintervencijske podatke: pacient, pacientove slike, 
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5. Poravnava (2D slik) pacienta in 3D slike



Primer: poravnava vretenc

Poravnava 3D modela in 2D slik pacienta



6. Superpozicija slike pacienta, modelov, 
kirurških orodij ali rentgenskih žarkov 
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Infrastruktura za posege s pomočjo OR 



Franjo Pernuš 

Slikovno vodeni kirurški posegi 
V kirurgiji OR daje kirurgu informacijo o trenutnem 
položaju uporabljenih orodij (relativno na načrtano 
trajektorijo), sosednje pomembne strukture in končno tarčo. 

BrainLAB 



Slikovno vodeni kirurški posegi 



Slikovno vodena intervencijska radiologija 
V intervencijski radiologiji OR omogoča prikazovanje 
orodij, kot so katetri in biopsijske igle, v 3D, kar lahko 
močno izboljša/olajša izvedbo posega. 

Siemens 



Endoskopija z OR 
3D modeli anatomije in patologije, ki so generirani iz 
predintervencijkih slik, so poravnani z živimi endoskopskimi 
slikami. Z OR prikazujemo zakrite anatomske strukture.  



Endoskopija z OR 




