Công nghệ

Tổng quát
Amolab đã tham gia thị trường với sản phẩm Sens US Touch, giải pháp công nghệ đầu tiên để giám sát sự
chuyển dạ định lượng, tự động và an toàn. Nó được thiết kế để trở nên siêu di động và được các bác sĩ sản
khoa sử dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Dựa trên một phương pháp được cấp bằng sáng chế quốc tế, duy nhất trên toàn thế giới, Sens US tích hợp
QUS (Siêu âm định lượng), phương pháp tiếp cận vào một hệ thống phần cứng/ phần mềm tiên tiến, có thể
khắc phục những hạn chế của siêu âm (US) truyền thống.
Các hình ảnh siêu âm được tự động xử lý để đo nhiều thông số:
Ÿ Điểm đầu thai (FHS),
Ÿ Góc tiến triển (PA) ,
Ÿ Góc quay (RA),
Ÿ Khoảng cách từ đầu đến đáy chậu * (HPD).
* to be released.

Đơn đăng ký sáng chế quốc tế
“Thiết bị siêu âm để đo thông số tiến trình chuyển dạ”
- Châu Âu EP2375980 (Ngày cấp: 03/04/2013)
- CN102223842 Trung Quốc (Ngày cấp: 18/06/2014)
- USA US8840557 (Ngày cấp: 23/09/2014)
- Ấn Độ 2056 / KOLNP (Đang chờ cấp bằng sáng chế)

Tuân thủ các tiêu chuẩn:
UNI CEI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015
Thiết bị y tế loại IIa
Dấu CE
PN
Amolab Suite: 001-0000
Cảm ứng SensUS : 002-0000

Mã nhận dạng của Bộ Y tế
Amolab Suite: 1502274
Cảm ứng SensUS: 1502264

Phân tích hình ảnh

Tiến độ
Thu nhận hình ảnh siêu âm
Amolab Suite, ứng dụng phần mềm sáng tạo được cài đặt trên SensUS Touch, cho phép theo dõi định lượng
quá trình sinh con theo thời gian thực, thông qua việc dựng lên tự động các hình ảnh siêu âm thu được.

Vị trí đầu dò:
Quét theo chiều dọc xuyên

Vị trí đầu dò:
Chụp theo chiều ngang xuyên

tử cung

tử cung

Giao thức thu nhận
SensUS Touch được trang bị một đầu dò covex
3,5MHz. Đánh giá hình ảnh siêu âm được thực
hiện trong giai đoạn chuyển dạ tích cực bằng
quét siêu âm xuyên tử cung dọc theo 2 mặt
phẳng chính:
Ÿ Mặt phẳng dọc: để đánh giá sự tiến triển

Phần mềm Amolab Suite bắt đầu tự động dựng ngay lập tức các hình ảnh siêu âm thu được. Để cho việc
trình bày dễ dàng hơn, chỉ các chi tiết xử lý hình ảnh cho các phép đo FHS và PA được trình bày dưới đây,
lưu ý rằng một quy trình tương tự được áp dụng cho tính toán RA.
Tự động xác định ranh giới các cấu trúc xương
Thuật toán tự động do Amolab phát triển xác định ranh giới các cấu trúc xương (khốp mu và đầu thai nhi)
trên các hình ảnh thu được, dựa trên thông tin mức xám và các đặc điểm hình học. Các hình ảnh siêu âm
sau đó được chuyển đổi thành các bản đồ nhị phân, từ đó các điểm đánh dấu giải phẫu yêu cầu để tính
toán các thông số quan tâm nhận được thông qua các bộ lọc hình thái học.
Thuật toán tìm kiếm các điểm đánh dấu này trên hình ảnh quét siêu âm đầu tiên trong khi thuật toán theo
dõi mẫu được khai thác cho các hình ảnh thuộc các phiên thu nhận tiếp theo để xác địnhvị trí điểm đánh
dấu cập nhật và để tính toán các giá trị mới của các thông số liên quan.

của thai trong ống sinh;
ŸMặt phẳng ngang: để đánh giá chuyển động

CÁC KHỚP MU

quay đầu của thai nhi trên trục của chính nó và
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Hình ảnh thu được ở chế độ B

khoảng cách giữa đầu thai nhi và đáy chậu của
mẹ.
Mỗi lần thu nhận được thực hiện sau một cơn
co tử cung và kéo dài 5 giây (80 hình ảnh chế
độ B - được thu nhận ở tốc độ khung hình là 16
khung/giây). Trước khi bắt đầu thu nhận, phần
mềm hướng dẫn người vận hành phát hiện
ranh giới các cấu trúc xương: (khớp mu, đầu
thai nhi và đường giữa bán cầu).

Bản đồ nhị phân

Đánh giá hình thái học

Lấp đầy lỗ

Phát hiện trọng tâm và
phát hiện trục dọc

ĐẦU THAI NHI
Để xác định vị trí đầu của thai nhi, thuật toán phải so khớp các cạnh đầu của thai nhi cao hơn và kém hơn

TỰ ĐỘNG ĐỊNH DẠNG RANH GIỚI CẤU TRÚC
VÀ ĐO CÁC CHỈ THỊ TIẾN TRÌNH CHUYỂN DẠ

Dựng lên
Thuật toán tự động xác định ranh giới các cấu
trúc xương và đo lường các chỉ thị quan trọng
nhất của tiến trình chuyển dạ:
ĐIỂM ĐẦU THAI (FHS)
GÓC TIẾN TRIỂN (PA)
GÓC QUAY (RA)
KHOẢNG CÁCH TỪ ĐẦU ĐẾN ĐÁY

Bản đồ hai phần

Đánh giá hình thái học

CHẬU* (HPD)
* to be released.

Lấp đầy lỗ

Hợp nhất các cấu
trúc đầu của thai nhi

Phát hiện bán kính
đầu của thai nhi và tọa
độ trung tâm

Phân đoạn

Giám sát 3D và biểu đồ

Tự động đánh giá các chỉ báo tiến triển sinh đẻ
Khi cấu trúc xương tham chiếu đã được xác định, phần mềm Amolab Suite có thể đo lường các chỉ báo tiến
triển chuyển dạ (PA, FHS, RA) như chi tiết bên dưới.
Quét dọc
Để đo lường các chỉ số tiến triển (PA và FHS), thuật toán
phải xác định các tham chiếu hình thái học và hình học sau:
² trục khớp theo chiều dọc đi qua trọng tâm khớp (đường

gạch màu xanh lam),
² đường viền đầu thai nhi (vòng tròn màu xanh lá cây),
² vuông góc với trục khớp theo chiều dọc đi qua trọng

Công nghệ SensUS cung cấp cả tái tạo cấu trúc
3D trực quan (theo xương mu của mẹ) và biểu
diễn đồ họa về sự tiến triển theo thời gian của
các thông số đo được, FHS (cm), PA (°) eRA (°).
Nó cho phép người vận hành hưởng lợi từng
bước trong quá trình chuyển dạ có được cái
nhìn đầy đủ và đáng tin cậy về sự tiến triển của
thai nhi với xương mu của người mẹ.
Một báo cáo y tế có thể xuất bản cũng có sẵn
để ghi lại các giá trị của các chỉ số tiến triển của
thai nhi đã được đo cho mỗi lần quét.

tâm của nó (nét đứt màu đỏ A),
² đường song song với đường A và tiếp tuyến với đường
Measurement of Progression
Angle (PA)

viền đầu của thai nhi (đường đứt nét đỏ B),
² tiếp tuyến với đường viền đầu của thai nhi đi qua trọng
tâm khớp (đường màu vàng).
Thuật toán tự động tính toán PA như là góc giữa trục theo
chiều dọc của khớp và đường chạy từ tâm của khớp tiếp
tuyến đến mép chínhcủa sọ thai nhi (xem hình a).
Giá trị FHS được dự định như một chỉ số tiến triển của thai
nhi, tương quan với xương sống đốt háng, được tự động đo
bằng thuật toán dựa trên khoảng cách giữa các đường A và B
và khoảng cách giữa đầu thai nhi và khớp mu (xem hình b).

Measurement of Fetal Head
Station (FHS)

Quét ngang
Để đo góc quay, thuật toán xác định:
² trục trước - sau của khung xương chậu mẹ (đường gạch

ngang màu xanh lam),
² đường viền đầu của thai nhi (vòng tròn màu xanh lá cây),
² đường giữa đầu của thai nhi (nét đứt màu đỏ).
Khi tất cả các tham số tham chiếu này đã được xác định, thuật
toán sẽ tính toán RA là góc giữa trục trước sau và đường
thẳng giữa đầu của thai nhi (xem hình c).
Measurement of Rotation
Angle (RA)

TẠO NHANH BÁO CÁO Y TẾ Ở ĐỊNH
DẠNG PDF.
CÓ THỂ DỄ DÀNG IN VÀ LƯU TRỮ.

Xác nhận lâm sàng

Kết luận

Độ chính xác của Sens US đã được đánh giá và xác nhận thông qua các nghiên cứu lâm sàng chuyên
dụng, trong đó hơn 100 ca sinh con được theo dõi thông qua công nghệ Sens US.
Dưới đây là báo cáo kết quả liên quan đến FHS, PA và RA đo lường trên bản thống kê của 59 người sắp
sinh, những người đã trải qua một số phiên thu nhận chế độ B trong giai đoạn tích cực chuyển dạ của họ.
Mỗi phiên được xử lý bởi phần mềm Amolab Suite và kết quả thu được được so sánh với tiêu chuẩn vàng
được trình bày bằng cách phân đoạn thủ công của chuyên gia đối với các hình ảnh cũng chế độ B.
Các biểu đồ phân tán sau đây cho thấy mối tương quan cao thu được giữa hai kỹ thuật này và các biểu
đồ Bland-Altman tiếp theo minh họa độ chênh lệch trung bình trong các phép đo FHS, PA và RA theo thứ
tự.

r=0.97

r=0.98

SensUS Touch là giải pháp duy nhất trên thế giới cho phép theo dõi tiến triển chuyển dạ một cách
khách quan và theo thời gian thực. Đã được chứng minh rộng rãi là thân thiện với người dùng và nhanh
chóng, do đó tương thích với những hạn chế về thời gian điển hình của công việc lâm sàng hàng ngày
(thời gian của mỗi lần quét siêu âm chỉ 5 giây). Nhờ việc thu thập được hướng dẫn bằng phần mềm, nó
phù hợp với những người vận hành không có tay nghề cao trong lĩnh vực siêu âm, do đó giảm thiểu sự
phụ thuộc vào người vận hành.
SensUS Touch, hoàn toàn không xâm lấn và cũng được các sản phụ dung nạp rất tốt, có thể dễ dàng sử
dụng cả khi chuyển dạ và trong phòng sinh.
Các nữ hộ sinh và bác sĩ phụ khoa sẽ được hỗ trợ tích cực cho việc theo dõi tiến trình chuyển dạ, làm
cho toàn bộ quy trình không xâm lấn và hoàn toàn tự động, giảm đáng kể sự sai sót ở người.

r=0.97

Ấn phẩm chính
Ÿ Mô tả một kỹ thuật mới để đo siêu âm tự động về sự thay đổi của khoảng cách đầu-đáy chậu và góc

tiến triển trong giai đoạn tích cực của giai đoạn thứ hai của chuyển dạ.
Siêu âm trong Sản phụ khoa (2020), trên báo chí (có sẵn trên mạng
Ÿ Một kỹ thuật siêu âm cải tiến để đánh giá tự động và không xâm lấn khoảng cách vùng đầu-đáy

chậu trong quá trình chuyển dạ.
Siêu âm trong Sản phụ khoa (2018), 52: 104-104.
Ÿ Kỹ thuật siêu âm tự động đo góc tiến trong chuyển dạ.

Siêu âm trong Sản phụ khoa (2017), 50: 766-775.
Các nghiên cứu xác nhận lâm sàng đã chứng minh tính khả thi và chính xác của phương pháp đề xuất:
phần mềm SensUS có thể mô phỏng hiệu quả các phép đo tiêu chuẩn vàng khi chứng minh bằng các kết
quả khoa học báo cáo trong bảng dưới đây.

Ÿ

Theo dõi siêu âm trong sinh để đánh giá tự động diễn tiến chuyển dạ.
Siêu âm trong Sản phụ khoa (2016), 48: 136-136

Ÿ Các marker siêu âm để chẩn đoán sớm dị tật thai nhi.

Tạp chí X quang Thế giới (2013), 5 (10): 356-371
Ÿ Đánh giá tự động góc tiến triển và điểm đầu thai nhi thông qua theo dõi siêu âm trong sinh

Phương pháp tính toán và toán học trong y học (2013), 2013: 278978.
Ÿ

SensUS chứng minh sự dung nạp tốt của bệnh nhân và độ chính xác hơn đối với việc kiểm tra thủ công
thông thường, cũng hoàn toàn không xâm lấn.

Theo dõi siêu âm tự động và định lượng diễn tiến chuyển dạ.
Proc. Hội nghị chuyên đề về siêu âm quốc tế IEEE (2012), trang 1-4.
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