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Introductie

Robot leverchirurgie is de meest recente innovatie op het gebied van minimaal-invasieve leverchirurgie. Voor 
resectieplanning van levertumoren vertrouwen chirurgen momenteel op 2D CT- en/of MRI en intra-operatieve 
echografie. De vertaling van 2D-beelden naar digitale 3D-modellen kan zowel de preoperatieve planning als 
intra-operatieve besluitvorming verbeteren. In de da Vinci® robot kunnen meerdere beeldvormingsmodaliteiten 
in één beeld geïntegreerd weergegeven worden. In deze studie introduceren we de Robot Leverchirurgie 
Cockpit voor multimodale beeldgestuurde resecties.

Methode

Intern ontwikkelde software werd gebruikt voor 3D segmentatie van de lever gebaseerd op preoperatieve 
beeldvorming (CT en/of MRI). De nauwkeurigheid van de 3D-modellen werd objectief beoordeeld door 
tumordiameters in 2D en 3D te meten en subjectief met een postoperatieve vragenlijst. In totaal werden 15 
patiënten geïncludeerd en geopereerd met de da Vinci robot waarin 3D-imaging, ICG-Fluorescentie en intra-
operatieve echografie werden toegepast (Figuur 1).



Figuur 1. A) Schematisch overzicht van het segmentatieproces. Eerst werden de lever en de tumor(en) 
gesegmenteerd, en vervolgens werd een masker gemaakt. Wanneer de segmentatie van de lever en de tumor(en) 
werd uitgevoerd op MR-beeldvorming, werd MRI- en CT-coregistratie uitgevoerd voorafgaand aan de 
segmentatie van de hepatische vasculatuur, venae portae en vena cava. Nadat alle structuren waren 
gesegmenteerd, werd ten slotte een virtual reality 3D-model gemaakt. De relevante structuren werden 
geverifieerd door de chirurg, waarna het 3D-model werd geïmplementeerd in de Robot Leverchirurgie Cockpit. 
B) Het perspectief van de chirurg met behulp van de multimodale Robot Leverchirurgie Cockpit. Witlicht beeld 
van een capsulaire tumor in segment 6/7 ; Nabije-infrarood fluorescentie overlay beeld van de tumor in segment 
6/7 ; Intra-operatieve echografie van de tumor en Virtual Reality 3D model van de lever, tumor en vitale 
structuren).

Resultaten

De implementatie en het gebruik van het 3D-model in de chirurgische cockpit waren eenvoudig bij alle 
patiënten en de kwaliteit van de 3D-reconstructies was hoog in 93% van de gevallen. Gemiddelde 
tumordiameters waren vergelijkbaar met geautomatiseerde metingen in de segmentatiesoftware (35,83mm vs. 
35,13mm; p=0.415) en 3D-modellen (35,83mm vs. 36,65mm; p=0.700). Gemiddelde operatieduur was 192 
(135-263) minuten, bloedverlies 200 (10-350) mL en er waren geen intra-operatieve incidenten of conversies.

Conclusie

Het 3D-model werd met succes geïntroduceerd in de Robot Leverchirurgie Cockpit als onderdeel van een 
multimodaal beeldvormingsplatform. De combinatie van de verschillende technieken biedt de chirurg real-time 
informatie over de lokalisatie van tumoren in relatie tot de leveranatomie.
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