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NorMIT IGT Navigasjonsplattform med preoperativ
planlegging av leverreseksjoner er nå tilgjengelig!

!

Louise Oram softwareutvikler
i NorMIT, ansatt
på
Intervensjonssenteret, OUS

Navigasjon under reseksjon av levertumorer kan
deles opp i to hoveddeler, en preoperativ
planleggingsdel hvor en reseksjonsplan legges ut
i fra en pasientspesifikk 3D-modell av lever,
blodårestrukturer og svulster basert på CT/MR
opptak (NorMIT-Plan) og en navigasjonsdel hvor
3D-modell med reseksjonsplan blir lastet inn i
navigasjonssystemet, samregistert med
pasientens organ og visualisert sammen med
plasseringen til de kirurgiske instrumentene
(NorMIT-Nav).
Den pasientspesifikke 3D-modellen genereres
foreløpig på Intervensjonssenteret og lastes inn i
NorMIT-Plan hvor reseksjonsplanen genereres
interaktivt som en deformerbar flate omkring
tumoren, og hvor reseksjonsmarginen vises som
avstand til tumor basert på

NorMIT-Navigasjon
Plattformen er
tilgjengelig for alle,
og intensjon er at
forskningsresultater
skal deles mellom
universitetssykehusene i Norge.
NorMIT-Navigasjon
kan benyttes både i
klinisk forskning og
for implementering
og testing av nye
metoder og
prosedyrer.
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(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0169260716306861 )
Den anatomiske 3D-modellen med kirurgisk reseksjonsplan
(NorMIT-Plan) kan så eksporteres til navigasjonsmodulen
NotMIT-Nav gjennom fildeling over nettverket. Raskere og mer
brukervennlige segmenteringsverktøy for leverparenchym,
blodårestruktur og tumor vil gjøres tilgjengelig i en integrert
modul for generering av 3D-modell og reseksjonsplan i fremtidig
release av NorMIT-Plan. Kildekoden er nå "open source" og du
kan finne den på Github og lenke til den ligger på
nettsiden normit.no/nedlasting.

Bronkoskopet
EBUS

Egen lunge-navigasjon!
Lungemiljøet ved St. Olavs hospital har tatt i bruk EBUSbronkoskopet i et nytt forskningsprosjekt, og er svært fornøyd
med de nye mulighetene skopet gir dem. Pr i dag er skopet
involvert forskningsprosjekter, samt at det er utviklet en egen
lunge-versjon av NorMIT navigasjon som benyttes sammen
med bronkoskopet! Dette gjør at det blir lettere å navigere seg
frem i de små bronkiolene slik at det kan tas vevsprøver av
lymfeknuter og mediastinum. Dette vil kunne gi økt
pasientsikkerhet og tilbakemeldinger fra miljøet er at dette er
et svært godt verktøy! Gruppen har også utviklet et
planleggingssystem for bronkoskopi, som nå skal utprøves ved
flere norske sykehus.

Søknad om NorMIT fase II
Prosjektleder Jan Gunnar Skogås har, sammen med Thomas
Langø i Sintef, startet på arbeidet med å utarbeide en
søknad til Norges Forskningsråd om å få støtte til NorMIT
fase II. Dette er en neste fase av NorMIT hvor vi går videre
med å inkludere Bergen universitetssykehus i konsortiet. Her
vil vi samarbeide med Dr. Odd Helge Gilja og hans miljø som
arbeider innen gastroenterologi. Forskningsinfrastrukturen vil
styrkes ytterligere, og i den neste fasen vil det satses videre
på visualisering, navigasjon og simulering.
Ved Oslo-miljøet vil det være større fokus på hybride
operasjonsstuer og bruk av robotikk, samt videreføring av
arbeidet med automatisert modellering av organmodeller og
navigasjon ved økt bruk av maskinlæring. Ved Trondheim
ytterligere visualisering i operasjonsstuer, samt navigasjon i
terapi, og i Bergen, som nevnt, ultralyd og endoskopi-fokus.
Søknadsarbeidet har startet, og NorMIT ser frem til å levere
en søknad til NFR høsten 2018.
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Bronkoskopet som nå er
tilgjengelig som en del av
NorMIT infrastrukturen er
et endobronkialt ultralydskop for transbronkial nålaspirasjon. Det er designet
spesielt for lymfeknutestaging, samt
mediastinum. 60 graders
ultraldyscanning tillater
stor visuell kontroll! Det
kan bookes på normit.no!
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Ultralyd til Canada!
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) ved NTNU har
et mangeårig samarbeid med et av verdens største og
innovative barnesykehus, Hospital for Sick Kids i Totonto. I
denne sammenheng utvikler vi neste generasjons
ultralydavbildning for diagnose av hjertesyke barn, og prøver
ut de nye metodene i klinikk. For kliniske studier er det
spesielt viktig med internasjonalt samarbeid for å kunne få
store nok pasientgrupper til å si noe om nytteverdi. I tillegg til
kliniske studier, starter vi nå et samarbeid på mer fundamental
forskning rundt sykdomsforståelse som innebærer bruk av en
dyremodell utviklet i Toronto.
Vi ønsker å undersøke om vi kan oppdage og måle fibrose i
hjertemuskelen på et tidlig tidspunkt. For å gjøre dette skal vi
ta i bruk forskningsultralydssystemet Verasonics fra NorMIT
som vi i en periode sender over til Toronto for studien. Dette
unike forskningssystemet gir oss muligheter til å avbilde med
veldig høy billedrate, slik at vi direkte kan måle utbredelse av
mekaniske bølger i hjertemuskelen, såkalte skjærbølger, som
igjen er koblet til vevsegenskaper som stivhet og fibrose. Vi vil
takke NorMIT for et godt samarbeid og umiddelbar støtte til å
kunne forfølge dette prosjektet selv i Toronto.

Professor Lasse
Løvstakken ved NTNU,
ISB, pakker ned
ultralydmaskinen for
sending til Canda

Lasse Løvstakken

Ultralydmaskinen
venter på avhenting.
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Kontaktinformasjon
Ansvarlig redaktør: Jan Gunnar Skogås
Mobil: +47 982 80 585
Epost: jan.gunnar.skogas@stolav.no
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