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technologie, rozpowszechniane początkowo jako forma rozrywki, 
a przenikające do różnych gałęzi medycyny, jak np. trójwymiarowy 
druk. Najpopularniejsze obecnie zastosowania tej technologii w me-
dycynie to: planowanie zabiegów chirurgicznych na podstawie trój-
wymiarowych modeli, próby drukowania narządów do transplantacji 
oraz produkcja personalizowanych protez [1‒6]. O ile w przypadku 
wytwarzania organów czy protez konieczność otrzymania fizyczne-
go obiektu uzasadnia wykorzystywanie tej techniki, o tyle w sytuacji 
planowania postępowania operacyjnego, czas potrzebny do stworze-
nia modelu i odpowiedniej konfiguracji wydruku, koszt urządzenia, 
a przede wszystkim czas samego procesu drukowania są istotnymi 
jej wadami. Innymi, również dość powszechnymi i rozwijanymi dziś 
technologiami, które znajdują zastosowanie w medycynie, są tech-
nologie wirtualnej i mieszanej rzeczywistości [7].

Cel

Intencją niniejszej pracy opartej o problematyczny przypadek kli-
niczny jest przedstawienie wykorzystania znanej i dostępnej od 

Wstęp

Badania obrazowe są dziś nieodłącznym elementem diagnostyki, 
a nierzadko stanowią część metody leczniczej, tak jak to ma miej-
sce w radiologii zabiegowej. Powszechność i dostępność badań, 
takich jak: rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa, 
spowodowały, iż pacjenci szykowani do zabiegów operacyjnych 
mają wykonywaną szeroką diagnostykę obrazową, aby zapewnić 
najlepszą kwalifikację do leczenia, wyboru optymalnej metody po-
stępowania, jak i planowania zabiegu operacyjnego. 

Mimo znacznego postępu technologicznego, jaki dokonał się w ostat-
nich latach, niewiele zmieniło się w zakresie technologii obrazowa-
nia wykorzystywanych w postępowaniu przedoperacyjnym. Metody, 
takie jak: rentgenografia, ultrasonografia czy tomografia transmisyj-
na i magnetyczny rezonans jądrowy, były wprowadzone do użytku 
już w drugiej połowie XX wieku, i choć wciąż są one udoskonalane i 
wzbogacane o nowe funkcje, to w codziennej praktyce nadal prezen-
tują wyniki badań w postaci dwuwymiarowych przekrojów. W ciągu 
ostatnich lat coraz więcej rozgłosu zyskują nowe, ogólnie dostępne 
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streszCzenie:  Postęp technologiczny, dostępność, jak i powszechne stosowanie badań obrazowych powoli, aczkolwiek konsekwentnie, 
prowadzą do zmiany ich dotychczasowego charakteru w diagnostyce i planowaniu leczenia z dodatkowych na podstawowe, 
szczególnie w trudnych przypadkach, wymagających postępowania zabiegowego. Przedstawienie badania angiografii CT za 
pomocą iluzji „Ducha Pepper’a” w porównaniu do wydruku trójwymiarowego oraz obecnego sposobu prezentacji wyników 
miało na celu pokazanie zasadności poszukiwania i wdrażania nowych technologii w diagnostyce i przy planowaniu operacji. 
Wytworzony przez nas obraz, mimo bycia dalekim od ideału i będącym zaledwie iluzją hologramu, był bardziej przemawiający 
i szczegółowy dla chirurgów w porównaniu do wydrukowanego modelu 3D czy standardowej prezentacji badania angiografii 
CT w programie Osirix. Chcąc zmienić dotychczasowe metody prezentacji badań obrazowych, warto sięgnąć po najnowsze 
osiągnięcia technologiczne, a spośród dostępnych na szczególną uwagę zasługują rozwiązania oparte na wirtualnej lub 
mieszanej rzeczywistości.
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abstraCt:   Technological advancement, availability and common use of diagnostic imaging slowly but consistently leads to a change in 
its nature from being additional studies to becoming the basis for diagnostic process and treatment planning especially in 
complex cases that require surgical treatment. CT angiography study presentation using the illusion called “Pepper’s Ghost” 
in comparison to a three-dimensional printout and regular CT scan has been made to point out the relevance of research 
and implementation of new technologies in the diagnosis and surgical planning. Our image, despite being far from ideal 
and being just an illusion of a hologram, was more appealing and detailed to surgeons in comparison to a printed 3D model 
and standard CT angiography displayed with Osirix software. In order to change the existing methods of presenting imaging 
studies, it is advisable to use latest technologies, and among those currently available, ones based on virtual or mixed reality 
deserve special attention.
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dawna techniki nawiązującej do tzw. augmentowanej rzeczywisto-
ści do prezentacji danych z badań obrazowych w porównaniu do 
wydruku trójwymiarowego i klasycznej prezentacji skanów badania 
angiografii CT w celu uzasadnienia kierunku i konieczności wdra-
żania nowych technologii do obrazowania w medycynie XXI wieku.

duCh pepper’a: historyCzne kuGlarstWo, 
noWoCzesna iluzja

W latach 50. XIX wieku wynalazca Henry Dircks opracował urzą-
dzenie nazywane „Fantasmagorią Dircks’a” na potrzeby przed-
stawień teatralnych. Rozwiązanie to, choć bardzo efektowne, 
z uwagi na zastosowane rozwiązania techniczne wymagało grun-
townej przebudowy teatru, w którym miałoby być wykorzystywane, 
w związku z czym nie znalazło praktycznego użycia.

Z pomocą w 1862 roku przyszedł John Henry Pepper, który za-
chwycony wynalazkiem, znalazł sposób na jego uproszczenie, 
dzięki czemu zaczęto wykorzystywać je w sztukach, a od jego 
nazwiska iluzję nazwano „Duchem Peppera” [8‒9]. Cały koncept 
opiera się na używaniu zjawiska refrakcji i z uwagi na prosto-
tę, efektowność i niski koszt jest łatwy do zaimplementowania, 
przez co często wykorzystywany był dla rozrywki osobistej np. 
pod postacią małych projektorów, lub masowej, podczas sztuk 
teatralnych czy koncertów [7].

noWy sposób prezentaCji danyCh 
obrazoWyCh

2 lipca 2017 roku do I Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplan-
tacyjnej i Leczenia Żywieniowego Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie została przyjęta pacjentka z rozpoznanym guzem ner-
ki podkowiastej celem poszerzenia diagnostyki i zaplanowania 
dalszego postępowania terapeutycznego. Podczas hospitalizacji 
wykonane zostało badanie tomografii komputerowej z angiogra-
fią tętnic nerkowych. Przed podjęciem leczenia operacyjnego na 
podstawie wykonanego badania został wydrukowany model 3D 
nerki wraz z unaczynieniem i guzem. Z uwagi na kazuistyczny 
charakter przypadku, trudności w planowaniu oszczędzającego 
leczenia operacyjnego oraz szeroką diagnostykę przedoperacyj-
ną z użyciem powszechnych badań obrazowych, jak i trójwymia-
rowego wydruku zadecydowano o przedstawieniu nowej formy 
prezentacji badań obrazowych w oparciu o wyniki tej pacjentki. 
Tak szerokie spektrum posiadanych danych dawało bardzo do-
bre warunki dla porównania różnych obecnie dostępnych metod. 

Na podstawie angiografii tętnic nerkowych, która posłużyła do 
stworzenia modelu do wydruku 3D, stworzono odrębny model, 
wyodrębniając z całości badania: nerkę podkowiastą z guzem, 
ich unaczynienie wraz z sąsiadującymi z nimi aortą i żyłą główną 
dolną. Wynik obróbki zapisano w postaci klipu wideo i wyekspor-
towano do programu PowerPoint pakietu Microsoft Office tak, 

ryc. 1.  Ultrasonografia.

ryc. 3.  Angiografia CT.

ryc. 2.  Ultrasonografia.

ryc. 4.  Wydruk 3D.



WWW.PPCH.PL50

inny o charakterze cytowalnym / others citable

ustawianiu odpowiednich parametrów drukowania w zależności od 
rodzaju wykorzystywanego filamentu, czy szczegółowości modelu 
i ostatecznie długi czas drukowania liczony w godzinach. Do prezen-
tacji badań obrazowych w postaci fantasmagorii Dircks’a potrzebny 
jest projektor, którego wykonanie, zlecone firmie zewnętrznej, kosz-
towało niecałe 300 zł, zaś przygotowanie materiału do projekcji przy 
użyciu stacji DICOM przez radiologa zajmuje około 15‒20 minut 
i drugie tyle potrzebne jest na finalną konwersję przy użyciu po-
wszechnie dostępnego oprogramowania np. PowerPoint. Z ogra-
niczeń należy podkreślić, iż prawdziwe trzy wymiary oddaje jedy-
nie wydrukowany model, a odbicie na projektorze wciąż pozostaje 
projekcją 2D, dającą jedynie złudzenie holografii. 

podsumoWanie

Wykorzystanie znanego od dawna wynalazku do zaprezentowania 
badań obrazowych w nowy sposób ma na celu przede wszystkim 
ukazanie zasadności i korzyści płynących z wykorzystywaniatech-
nologii wizualizacji, takich jak: wirtualna czy augmentowana rze-
czywistość, obecnie powszechnie dostępnych dla celów rozryw-
kowych. Mimo wielu doniesień o zastosowaniu technologii druku 
trójwymiarowego w diagnostyce i planowaniu postępowania ope-
racyjnego z uwagi na koszty, czas i otrzymywanie materialnego 
modelu dla każdego przypadku, nie jest tak trafnym zastosowa-
niem tej technologii, jak choćby jej użycie do tworzenia organów 
do transplantacji. Trójwymiarowa prezentacja badań obrazowych 
pod postacią hologramów czy mieszanej rzeczywistości ze wzglę-
du na krótki czas przygotowania, możliwość przechowywania 
w postaci cyfrowej i wykorzystania „na żądanie” w dowolnej chwili, 
w tym też w warunkach sali operacyjnej podczas zabiegu, wydaje 
się być lepszym kierunkiem rozwoju obrazowania w medycynie.

aby spreparować obraz w postaci trzech modeli obracających się 
wokół własnej osi jednoczasowo i rozstawionych w stosunku do 
siebie pod kątem 90 stopni. Gotowy materiał ponownie zapisano 
pod postacią klipu wideo w rozdzielczości 4K (3840×2160). Do 
odtwarzania wybrano posiadany w Klinice iMac’a z uwagi na co-
dzienne wykorzystywanie go do przeglądania badań obrazowych 
w programie Osirix oraz dużą przekątną ekranu o wysokiej roz-
dzielczości (27 cali, rozdzielczość 2560×1440), zaś do prezenta-
cji stworzono projektor, którego ściany prezentacyjne wykonano 
z przeźroczystego poliamidu o wysokim połysku, odpowiedniej 
grubości i kącie nachylenia, osłaniając wolne boki czarnym, ma-
towym polichlorkiem winylu. Aby uzyskać pożądany obraz, ekran 
urządzenia odtwarzającego należy położyć poziomo, a następnie 
umieścić na nim wyżej opisany projektor. 

poróWnanie i oGraniCzenia

Dla celów porównawczych wyświetlono dostępne badanie tomo-
grafii komputerowej przy użyciu oprogramowania Osirix, przed-
stawiono wydrukowany trójwymiarowy model, a następnie za-
prezentowano badanie angiograficzne pod postacią „hologramu”. 
W odbiorze przez chirurgów I Kliniki Chirurgii Ogólnej, Trans-
plantacyjnej i Leczenia Żywieniowego SPSK nr 4 w Lublinie, spo-
śród trzech sposobów prezentacji tego samego badania, najbardziej 
przejrzysty i najwięcej wnoszący do planowania postępowania ope-
racyjnego był „hologram”. W porównaniu do trójwymiarowego wy-
druku miał on charakter bardziej szczegółowy zarówno w zakresie 
morfologii nerki i guza, jak i unaczynienia. W aspekcie technicz-
no-ekonomicznym warto wziąć pod uwagę następujące czynniki: 
do drukowania modeli 3D potrzebny jest dość kosztowny sprzęt, 
odpowiednie umiejętności i doświadczenie w tworzeniu wzorca, 

ryc. 5.  Fantasmagoria. ryc. 6.  Fantasmagoria.
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