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Úvod

● Pohyb pacienta při scintigrafických vyšetřeních je 
obecně nežádoucí z mnoha důvodů

● Při dynamické scintigrafii ledvin malých dětí pohyb 
nelze zcela eliminovat
● Dítě málokdy vydrží v klidu
● I uvnitř dobře fixovaného těla dochází k pohybu 

vnitřních orgánů (dítě křičí, třepe se …)

● Pohyb může být tak velký, že v podstatě znemožní 
vlastní vyhodnocení



  

Úvod

● Řešení:  softwarová korekce pohybu
● Manuální
● Automatická

● Problémy
● Manuální korekce

– pracná, nepřesná, často kontraproduktivní
● Automatická korekce

– Složité algoritmy
– Cenová nebo jiná nedostupnost SW



  

Úvod

Cíl
Realizace dostatečně kvalitní 
automatické korekce pohybu s 

nulovými náklady



  

Metoda

● Problémy k překonání při automatické registraci
● V průbehu vyšetření se kromě pohybu ledvin mění 

dramaticky i časové rozložení radiofarmaka
● RF přechází do močového měchýře, který v jednom 

okamžiku mizí a v jiném místě se objeví pomočená 
plena

● Zároveň se výrazně snižuje kontrast ledvin
● Automat není schopen rozeznat ledviny od 

močového měchýře a pleny



  

Metoda

● MIPAV
● Medical Image Processing Analysis and 

Visualization
● http://mipav.cit.nih.gov/
● Nástroj na zpracování medicínských obrazů
● Zdarma ke stažení

● Sekvenční 2D registrace jednotlivých snímků 
dle ROI

http://mipav.cit.nih.gov/


  

Metoda

● Pracovní stanice → export DICOM
● MIPAV → load DICOM

● Základní filtrace nějakým low-pass filtrem
● Definice obdélníkové ROI obklopující jen ledviny na 

všech snímcích v sérii
● Výběr vhodného referenčního snímku
● 2D sekvenční registrace všech snímků vůči 

referenčnímu dle definované ROI
● Dle potřeby ruční korekce snímků



  



  



  



  

Metoda

● MIPAV → save DICOM
● Pracovní stanice → import DICOM
● Technické problémy

● Při uložení DICOMu dochází vždy k nějaké drobné 
modifikaci hlavičky (chyba programu)

● Pracovní stanice Xeleris (GE) to pak odmítá 
importovat

● Nutno do zkorigovaného obrazu vložit hlavičku z 
originálního



  

Závěr

● Funguje to nad očekávání dobře
● Výhody

● Zcela zdarma; na jakémkoliv počítači

● Nevýhody
● Postup není triviální
● MIPAV se neustále vyvíjí a zlepšuje, ale přesto se 

občas objeví drobná chyba



  

Závěr

● Výsledky na základě originálního a 
zkorigovaného obrazu se často znatelně liší, 
i kvalitativně !!

● Doporučuji provádět korekci pohybu vždy, kdy 
je to alespoň trochu možné i za cenu “práce 
navíc” a spotřeby času.


