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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane kontaktowe i informacje prawne
1.1.1 Dane kontaktowe

Pomoc techniczna

Jeśli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania bądź
problemy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada, Ameryka
Środkowa i Południowa

Tel.: (800) 597-5911
Faks: (708) 409-1619 us.support@brainlab.com

Brazylia Tel.: (0800) 892-1217

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 (900) 649 115

Francja i obszary francuskojęzyczne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568-44
Faks: +49 89 991568-811

Japonia
Tel.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Przewidywany okres serwisowy

Firma Brainlab zapewnia pięcioletni okres serwisowy dla oprogramowania. W tym czasie
oferowane są aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne.

Informacje zwrotne

Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja może zawierać błędy.
W przypadku jakichkolwiek sugestii dotyczących sposobu ulepszenia niniejszego podręcznika
należy kontaktować się na adres e-mail igs.manuals@brainlab.com.

Producent

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMACJE OGÓLNE
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1.1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie
jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest
zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab

SmartBrush® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub
Stanach Zjednoczonych.

Znaki towarowe innych firm

Microsoft® i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

Zintegrowane oprogramowanie innych producentów

Niniejsze oprogramowanie oparte jest na pracy zespołu Independent JPEG Group.
To oprogramowanie oparte jest częściowo na iTextSharp autorstwa Bruna Lowagiego i Paulo
Soaresa.
SmartBrush to oprogramowanie objęte prawami własności intelektualnej. Oprogramowanie
SmartBrush jest chronione prawem autorskim. Poza oprogramowaniem SmartBrush na stacji
roboczej SmartBrush można instalować także inne aplikacje działające na licencji GNU General
Public License. Oprogramowanie objęte prawem własności intelektualnej oraz wolne
oprogramowanie są używane zgodnie z klauzulą „samego połączenia” (ang. mere aggregation)
definiowaną przez GNU GPL. Pełny wykaz warunków GNU General Public License można
znaleźć pod adresem:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Oznaczenie CE

• Oznaczenie CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wyma-
gania dyrektywy Rady Europy 93/42/EWG, dotyczącej wyrobów medycznych
(MDD).

• Według zasad określonych w tej dyrektywie SmartBrush 2.0 jest produktem
klasy IIb.

UWAGA: Ważność oznaczenia CE można potwierdzić wyłącznie dla produktów
wyprodukowanych przez firmę Brainlab.
 

Instrukcje dotyczące utylizacji

Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinna się odbywać wyłącznie
zgodnie z przepisami ustawowymi. Informacje na temat dyrektywy WEEE Unii Euro-
pejskiej (dotyczącej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego) zamieszczono
na stronie internetowej:
http://www.brainlab.com/weee

Sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dla
lekarzy lub na ich zamówienie.

Dane kontaktowe i informacje prawne
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1.2 Symbole
1.2.1 Symbole używane w tej instrukcji

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnym symbolem ostrzegawczym. Zawierają one kluczowe
informacje na temat bezpieczeństwa, dotyczące możliwości wystąpienia obrażeń ciała,
zgonu lub innych poważnych skutków nieprawidłowego używania urządzenia.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczane okrągłym symbolem ostrzegawczym. Zawierają one informacje
kluczowe dla bezpieczeństwa dotyczące ewentualnych problemów z wyrobem. Problemy,
które mogą się pojawić, to nieprawidłowa praca urządzenia, jego awaria, uszkodzenie
urządzenia lub mienia.

Uwagi

UWAGA: Uwagi wyróżniono kursywą. Zawierają one dodatkowe użyteczne wskazówki.
 

INFORMACJE OGÓLNE
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1.3 Zastosowanie
1.3.1 Używanie systemu

Brainlab Elements

Brainlab Elements to aplikacje do przesyłania danych DICOM do i z systemów archiwizacji
obrazów i komunikacji (PACS) oraz innych urządzeń do przechowywania danych. Zawierają
następujące moduły do procedur medycznych:
• Przeglądanie
• Przetwarzanie obrazu
• Fuzja obrazów
• Segmentacja
• Wizualizacja 3D

Zastosowanie

SmartBrush stanowi część Brainlab Elements i jest aplikacją do konturowania struktur
anatomicznych i patologicznych na obrazach medycznych. Zawiera także następujące opcje,
które są uruchomione jako usługi do przetwarzania obrazów, działające w tle:
• Atlas Segmentation Performer umożliwia automatyczne wykrywanie struktur anatomicznych.
• Vessel Segmentation Performer umożliwia automatyczne wykrywanie czaszkowych struktur

naczyniowych.

Docelowy użytkownik

Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla chirurgów i/lub ich personelu.

Weryfikacja wiarygodności

Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich
wejściowych i wyjściowych informacji systemowych.

Odpowiedzialność

To oprogramowanie zapewnia jedynie dodatkową pomoc dla chirurga lub użytkownika;
stosowanie oprogramowania w żaden sposób nie zastępuje doświadczenia i/lub
odpowiedzialności chirurga lub użytkownika.

Elektryczne systemy medyczne

Informacje dotyczące konfiguracji elektrycznych systemów medycznych podano w odpowiedniej
Instrukcji obsługi systemu oraz Technicznej instrukcji obsługi.

Zastosowanie
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1.4 Zgodność z urządzeniami medycznymi
1.4.1 Oprogramowanie medyczne firmy Brainlab

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

SmartBrush 2.0 jest zgodny z:
• Patient Data Manager 2.1
• DICOM Proxy 3.3

Inne oprogramowanie firmy Brainlab

Po publikacji niniejszej instrukcji obsługi dostępne mogą stać się inne zgodne programy firmy
Brainlab. W przypadku pytań dotyczących zgodności oprogramowania prosimy o kontakt z
pomocą techniczną firmy Brainlab.
Jeśli obecnie wykorzystywane jest oprogramowanie w wersji innej niż podane powyżej, należy się
zwrócić do pomocy technicznej firmy Brainlab w celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego
zgodności.

Zgodne oprogramowanie innych firm

SmartBrush 2.0 jest zgodny z:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1

W celu uzyskania informacji dotyczących zgodnych pakietów serwisowych należy skontaktować
się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Dozwolone są jedynie krytyczne aktualizacje systemu operacyjnego Microsoft Windows.
Nie zaleca się pobierania ani instalowania aktualizacji podczas leczenia pacjenta.

Zaleca się ochronę systemu za pomocą najwyższej jakości oprogramowania
antywirusowego. Należy mieć świadomość, że może to negatywnie wpływać na wydajność
systemu, np. skanowanie w czasie rzeczywistym (zwane także ochroną w trybie on-access,
ochroną działającą w tle, stałą ochroną (resident shield) lub ochroną automatyczną) może
spowalniać pobieranie i zapisywanie danych pacjenta.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.5 Szkolenie i dokumentacja
1.5.1 Przegląd ogólny

Szkolenie Brainlab

Aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie, przed użyciem systemu wszyscy
użytkownicy powinni wziąć udział w programie szkoleniowym prowadzonym przez przedstawiciela
firmy Brainlab.

Dokumentacja

Niniejsza instrukcja opisuje złożone oprogramowanie medyczne, którego należy używać z
zachowaniem ostrożności.
Dlatego ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu:
• dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję przed zastosowaniem sprzętu,
• zawsze mieli dostęp do tej instrukcji.

Szkolenie i dokumentacja
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2 UŻYWANIE SMARTBRUSH
2.1 Wprowadzenie
2.1.1 Przegląd ogólny 

Informacje ogólne

SmartBrush to narzędzie do segmentacji obrazu oferujące zaawansowane funkcje konturowania,
aby pomóc np. odróżnić zdrową tkankę od nowotworu. Po wybraniu obszaru do konturowania
program wypełnia regiony o wartości szarości podobnej do wybranego obszaru.
Oprogramowanie składa te segmenty dla każdego przekroju obrazu i zmienia je w obiekt 3D.
UWAGA: Tworząc obiekty, SmartBrush wykorzystuje automatyczną interpolację.
 

Schemat postępowania podczas tworzenia obiektu SmartBrush

Schemat pracy

1. Wybrać zestaw obrazów.

2.
Stworzyć obiekt, wytyczając kontur struktury na zestawie obrazów za pomocą:
Segmentacji półautomatycznej przy użyciu SmartBrush.
Segmentacji ręcznej za pomocą Brush.

3. Sfinalizować obiekt.

UŻYWANIE SMARTBRUSH
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2.2 Wybór danych
2.2.1 Wybór pacjenta

Wybór pacjenta

Rysunek 1 

Przebieg procedury

1. Wybrać pacjenta w Patient Browser.

2. Nacisnąć Select.

Wybór obrazów

Przebieg procedury

1.
Wybrać obrazy z zestawu obrazów wybranego pacjenta.
Obrazy wyświetlane są pod opcją Selected Data.

Wybór danych
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Przebieg procedury

2. Wybrać OK po ukończeniu.

Usuwanie obrazów

Procedura

1. Wybrać X wyświetlony na zestawie obrazów, aby usunąć obrazy z Selected Data.

UŻYWANIE SMARTBRUSH
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2.3 Otwieranie i zamykanie SmartBrush
2.3.1 Otwieranie SmartBrush

Otwieranie SmartBrush

Rysunek 2 

Procedura

Wybrać SmartBrush z głównego ekranu Content Manager. 

Otwieranie i zamykanie SmartBrush
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2.3.2 Zamykanie SmartBrush

Zamykanie SmartBrush

Przebieg procedury

1. Przed zamknięciem należy zakończyć bieżące zadanie, wybierając Done.

2. Wybrać Exit z głównego ekranu Content Manager.

Zapisywanie danych podczas wyłączania

Zawsze należy sfinalizować bieżące zadanie przed zamknięciem oprogramowania. Zawsze
należy zamykać oprogramowanie przed zamknięciem systemu. Dane nie zostaną zapisane
automatycznie, jeśli system zostanie wyłączony bez prawidłowego zamknięcia
oprogramowania.

UŻYWANIE SMARTBRUSH
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2.4 Widoki SmartBrush
2.4.1 Wybór widoków

Typy widoków obrazów

W oknie funkcji można wybrać zestawy obrazów i opcje wyświetlania, wybierając View.

Rysunek 3 

Widok Objaśnienie

ACS View
Wyświetla cztery różne widoki takiej samej wielkości na ekranie głównym.
Rekonstrukcje zestawu obrazów w płaszczyznach Axial (osiowa), Coronal
(czołowa), Sagittal (strzałkowa) wraz z podstawowym widokiem 3D.

3x3 View Wyświetla dziewięć przekrojów obrazów w widoku 3 x 3.

Single View Wyświetla na głównym ekranie pojedynczy przekrój obrazu będący przedmio-
tem zainteresowania.

ACS View

①

Rysunek 4 
W widoku ACS View wyświetlane są przekroje wybranego zestawu obrazów, z wykorzystaniem
widoków osiowego, czołowego i strzałkowego. Wyświetlona jest także podstawowa
wizualizacja 3D ①.

Widoki SmartBrush
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3x3 View

②

①

③

Rysunek 5 
Widok 3x3 View wyświetla dziewięć przekrojów zestawu obrazów. Można przełączać się
pomiędzy zrekonstruowanymi widokami na liście obrazów ①.
Widoczne przekroje ③ są także oznaczone żółtymi liniami na podglądach ②.

Single View

②

①

Rysunek 6 
Widok Single View wyświetla wybrany przekrój obrazu w jednym, maksymalnie powiększonym
widoku ②. Można przełączać się pomiędzy zrekonstruowanymi widokami na liście obrazów ①.

UŻYWANIE SMARTBRUSH
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2.5 Tworzenie obiektów za pomocą SmartBrush
2.5.1 Używanie SmartBrush

Informacje ogólne

SmartBrush można wykorzystywać do rysowania obiektów, np. guzów.
Oprogramowanie umożliwia dokładną, opartą o woksele korekcję lub segmentację obiektów.

Funkcje nawigacji obrazów

Przycisk Funkcja

Zoom: do obszaru zainteresowania.
UWAGA: Można użyć klawisza CTRL na klawiaturze oraz kółka myszy jako skrótu.
 

Scroll: do kolejnego przekroju obrazu.
UWAGA: Można użyć kółka myszy jako skrótu.
 

Pan: do wyświetlania poziomych i pionowych płaszczyzn wskazanych żółtymi linia-
mi na obrazach.
UWAGA: Gdy w jednym widoku zostanie wybrana funkcja Pan, pozostałe widoki
zostaną odpowiednio zaktualizowane.
 

UWAGA: Można użyć klawisza CTRL na klawiaturze oraz lewego przycisku myszy
jako skrótu. Pozycja kliknięcia/dotknięcia definiuje środek widoku.
 

Windowing: do ręcznego dostosowywania jasności i kontrastu.

Otwiera okno dialogowe wykorzystywane do nadawania obiektom nazwy lub zmie-
niania ich nazwy.

Wyśrodkowuje obiekt za pomocą jednego kliknięcia/dotknięcia.

Należy wybrać Undo, aby cofnąć ostatnią dokonaną zmianę lub kilka kolejnych
etapów.

Tworzenie obiektów za pomocą SmartBrush
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Używanie SmartBrush

Rysunek 7 

Przebieg procedury

1. Wyśrodkować i powiększyć do obszaru zainteresowania za pomocą funkcji Zoom, Scroll
oraz Pan.

2. Wybrać SmartBrush.

3.

Podświetlić obszary, które mają być poddane segmentacji.
Wytyczyć kontur za pomocą pędzla w taki sposób, aby kontur znajdował się nieco wew-
nątrz obiektu.
Linie wokseli układają się wzdłuż konturów obiektu.
UWAGA: Obszar, który zostanie otoczony konturem, definiowany jest wartościami szaroś-
ci i kontrastem obrazu.
 

4.

SmartBrush poddaje segmentacji wszystkie połączone piksele z podobnymi wartościami
szarości w zdefiniowanym obszarze.
UWAGA: Zdefiniowanie większego obszaru zwiększa potencjalną skalę wartości szaroś-
ci.
 

5.

Jeśli krawędzie obszaru poddanego segmentacji nie są prawidłowo oddzielo-
ne od otaczającego je obszaru, należy użyć funkcji Erase, aby dokładniej
zdefiniować te granice.
Jeśli wykorzystywana jest mysz, do kasowania należy użyć prawego przyci-
sku myszy, gdy aktywna jest funkcja SmartBrush.

6. Przewinąć do kolejnego przekroju (patrz str. 18).

7.

Powtarzać czynności z etapów 3–5 do chwili utworzenia obiektu we wszystkich właści-
wych przekrojach.
UWAGA: Opcjonalnie można użyć interpolacji trójwymiarowej, aby wytyczyć kontur całej
objętości obiektu (patrz str. 21).
 

8. Zweryfikować obiekt SmartBrush.

9. Wybrać Done.

UŻYWANIE SMARTBRUSH
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Wielkość pędzla

Podczas konturowania struktury stosowana wielkość pędzla zależy od poziomu powiększenia
widoku na ekranie:
• Powiększenie zwiększa widoczność mniejszych szczegółów anatomicznych, a także ułatwia

konturowanie cieńszych struktur.
• Pomniejszenie pozwala na konturowanie większych obiektów.

UWAGA: Wielkość pędzla można także wyregulować, używając klawisza ALT i kółka myszy.
 

Ustawianie rozdzielczości

Można ustawić ustaloną rozdzielczość dla wszystkich obiektów, niezależnie od zestawów
przekrojów wykorzystanych do rysowania. Musi ona zostać ustawiona przez pomoc techniczną
firmy Brainlab.
Domyślnie obiekt ma ustawioną taką samą rozdzielczość, jak pierwszy wybrany zestaw
przekrojów. Zaleca się wykorzystywanie zestawów przekrojów o rozdzielczości wystarczająco
wysokiej do przedstawienia struktury, która ma zostać poddana segmentowaniu.

W widokach 2D należy zweryfikować, czy obiekt wygenerowany za pomocą funkcji
SmartBrush jest poprawny.

Tworzenie obiektów za pomocą SmartBrush
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2.5.2 Konturowanie obiektów 3D

Informacje ogólne

Poniższy rysunek przedstawia obiekt utworzony za pomocą SmartBrush. Po segmentacji dwóch
przekrojów w widoku ACS View utworzony zostaje obiekt 3D, który uwzględnia faktyczny
narysowany kształt oraz dane anatomiczne w otaczającym obszarze.

②

①

③

Rysunek 8 

Przebieg procedury

1. Wytyczyć kontur struktury w jednej rekonstrukcji ②, np. w widoku czołowym.

2.
Wytyczyć kontur struktury w innej rekonstrukcji, np. w widoku strzałkowym ①.
Obiekt 3D jest tworzony automatycznie ③.

UŻYWANIE SMARTBRUSH
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2.5.3 Tworzenie obiektów 3D za pomocą tej samej rekonstrukcji przekrojów

Informacje ogólne

Gdy SmartBrush jest używany w dwóch niesąsiadujących przekrojach w tej samej orientacji,
przestrzeń pomiędzy przekrojami jest interpolowana w celu utworzenia obiektu 3D.
UWAGA: W przypadku przełączenia, np. z widoku osiowego na widok strzałkowy, funkcja
interpolacji pozostaje aktywna. Aby dezaktywować SmartBrush podczas przełączania widoków,
należy wybrać inną funkcję z menu, np. Pan.
 

Tworzenie obiektów interpolowanych

①

②

③

Rysunek 9 

Przebieg procedury

1. Stworzyć obszar poddany segmentacji na jednym przekroju obrazu za pomocą Smart-
Brush ①.

2. Przewinąć przekroje obrazu do następnej widocznej płaszczyzny.

3. Stworzyć kolejny posegmentowany obszar na innym przekroju ②.

4. Obszar pomiędzy dwoma przekrojami jest poddawany interpolacji ③, dzięki czemu two-
rzony jest widok 3D obiektu.

UWAGA: Ogólnie cienkie i/lub małe obiekty w widoku 3D mogą nie być wyświetlane precyzyjnie
ze względu na uproszczenie siatki 3D. Należy je sprawdzić w widokach przekrojów 2D ①.
 

Tworzenie obiektów w widokach zrekonstruowanych

Procedura tworzenia obiektów w widokach zrekonstruowanych (zawierających obrazy
zrekonstruowane z oryginalnych przekrojów obrazu) różni się od tworzenia obiektów w
oryginalnych przekrojach. W widokach zrekonstruowanych używane są obrazy zinterpolowane,
które mogą nie dość dokładnie odzwierciedlać szczegóły (np. granice mogą być rozmyte).

Tworzenie obiektów za pomocą SmartBrush
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2.6 Tworzenie obiektów za pomocą funkcji Brush
2.6.1 Używanie Brush

Informacje ogólne

Brush daje możliwość ręcznego konturowania obszarów zainteresowania. Podobnie jak
SmartBrush to oprogramowanie buduje obiekt 3D z poszczególnych posegmentowanych
przekrojów obrazu.
Oprogramowanie umożliwia dokładną, opartą o woksele korekcję lub segmentację obiektów.

Sposób użycia funkcji Brush

Rysunek 10 

Przebieg procedury

1. Wybrać Single View w opcjach View.

2. Wyśrodkować i powiększyć do obszaru zainteresowania za pomocą funkcji Zoom, Scroll
oraz Pan.

3. Wybrać Brush.

4. Przeciągnąć Brush nad obszarem, który ma być poddany segmentacji, ruchem przypo-
minającym ruch pędzlem.

5.
Brush segmentuje wszystkie połączone piksele.
UWAGA: Brush podświetla obszar na podstawie miejsca zaznaczenia przez użytkownika
i nie dodaje ani nie usuwa segmentowanych wokseli automatycznie.
 

UŻYWANIE SMARTBRUSH
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Przebieg procedury

6.
Jeśli krawędzie obszaru poddanego segmentacji nie są prawidłowo oddzie-
lone od otaczającego je obszaru, należy użyć funkcji Erase, aby dokładniej
zdefiniować te granice.

7. Za pomocą funkcji Scroll przejść do kolejnego przekroju.

8. Powtarzać czynności z etapów 4–7 do chwili utworzenia obiektu we wszystkich właści-
wych przekrojach.

9. Zweryfikować obiekt Brush.

10. Wybrać Done.

Tworzenie obiektów za pomocą funkcji Brush
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2.7 Finalizowanie obiektów
2.7.1 Dodawanie właściwości obiektu

Informacje ogólne

W dowolnej chwili podczas procesu tworzenia można edytować lub zmieniać obiekty.

Dodawanie właściwości obiektu

②①

Rysunek 11 

Przebieg procedury

1.
Wybrać obiekt ② z obszaru funkcji.
Otworzy się okno dialogowe obiektu.

2. Edytować Object Name, Object Type oraz Comment ① odpowiednio do potrzeb.

3. Wybrać OK.

Zmienianie obiektów

Procedura

Aby utworzyć nowe obiekty, wyświetlić wcześniej istniejące obiekty lub sprawdzić
obiekty utworzone przez użytkownika, należy wybrać Data w obszarze funkcji.

UŻYWANIE SMARTBRUSH
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Rysunek 12 
W oknie dialogowym Selected Data można:

Przycisk Funkcja

Usunąć obiekt z aktualnego wyboru.

Otworzyć właściwości obiektu (patrz str. 25).

Stworzyć raport wolumetryczny (patrz str. 29).

Wybrać New Object, aby utworzyć nowy obiekt za pomocą SmartBrush.

Finalizowanie obiektów
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2.7.2 Opcje dotyczące multimodalności

Informacje ogólne

Jeśli używane są zestawy przekrojów korejestrowane za pomocą Image Fusion, można
wyświetlać i modyfikować obiekty obrazu na wszystkich zestawach przekrojów poddanych fuzji.
Obiekt multimodalny tworzony jest automatycznie, gdy do segmentacji używane są różne
zestawy. Wszystkie zestawy obrazów wykorzystane do rysowania obiektów są uwzględniane
przez algorytm obliczający wynik segmentacji.

Opcje multimodalności i widoczności

Rysunek 13 

Opcje

Visible: włącza i wyłącza widoczność obiektu.

Multi-modal: umożliwia stworzenie obiektu multimodalnego. 
UWAGA: Gdy ta funkcja jest wyłączona, algorytm segmentacji wykorzystuje tylko informacje z
aktualnie wyświetlonego zestawu przekrojów do obliczenia obiektu.
 

Przykład danych pacjenta zawierający multimodalne zestawy obrazów

Rysunek 14 

Opcja Dane informacyjne wykorzystywane
do konturowania

Wytyczyć kontur guza w zestawie MR-T1 Zestaw MR-T1

UŻYWANIE SMARTBRUSH
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Opcja Dane informacyjne wykorzystywane
do konturowania

Przełączyć widok na połączony za pomocą fuzji zes-
taw MR-T2 i kontynuować konturowanie MR-T1 i MR-T2

Przełączyć widok na połączony za pomocą fuzji zes-
taw TK i kontynuować konturowanie Wszystkie trzy zestawy

Finalizowanie obiektów
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2.8 Opcje wyników
2.8.1 Tworzenie raportu wolumetrycznego

Informacje ogólne

Volumetric Report umożliwia wyświetlenie objętości i wymiarów obiektu. Zawiera informacje o
objętości obiektu, jego powierzchni w ramach jednego przekroju na podstawie najdłuższych
średnic (kryteria Macdonalda) i samej najdłuższej średnicy (Kryterium oceny odpowiedzi w guzach
litych).

Posługiwanie się informacjami wolumetrycznymi

Volumetric Report:
• jest tworzony dla obiektu po naciśnięciu ikony raportu;
• pozostaje ważny do chwili zmodyfikowania odpowiadającego mu obiektu;
• jest automatycznie przechowywany wraz z danymi pacjenta, dopóki odpowiadający mu obiekt

nie zostanie zmodyfikowany (można eksportować istniejące raporty w dowolnym momencie za
pomocą funkcji Export);

• oblicza obiekty z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych, jeżeli obiekt jest mniejszy niż
10 cm3. Większe obiekty są obliczane z dokładnością do jednego miejsca dziesiętnego.

Istniejące raporty można przeglądać za pomocą Interactive DICOM Viewer (tj. Image Viewer).
Istniejące raporty można przechowywać/eksportować za pomocą funkcji Export w Patient Data
Manager.
Kształt i położenie obiektu należy zweryfikować w aplikacji SmartBrush przed stworzeniem
raportu. Sam raport daje tylko informacje o pomiarach wolumetrycznych.
Wartości obliczone na podstawie obiektu otoczonego konturem zależą od rozdzielczości
odpowiedniego zestawu obrazów wraz z obiektem.
UWAGA: Kryterium Macdonalda obliczone w raporcie Volumetric Report jest wykonywane z
wykorzystaniem oryginalnych przekrojów. Dlatego orientacja, do której stosowane jest kryterium
Macdonalda, jest jednakowa z kierunkiem skanowania. Rozdzielczość serii obrazów określa
dokładność metody. Dlatego obiekt wyświetlony w oprogramowaniu może dać trochę inny wynik
ze względu na interpolację.
 

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

UŻYWANIE SMARTBRUSH
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Tworzenie raportu wolumetrycznego

Rysunek 15 

Procedura

W oknie dialogowym Selected Data funkcja SmartBrush generuje Volumetric
Report.

Używanie funkcji raportu wolumetrycznego

Przycisk Funkcja

Panoramowanie wokół raportu.

Powiększenie do obszaru raportu.

Dopasowuje raport do szerokości ekranu.

Zamyka raport.

Opcje wyników
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Przycisk Funkcja

Zapisuje raport w określonej lokalizacji.

Drukuje raport na określonej drukarce.

UŻYWANIE SMARTBRUSH
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2.8.2 Eksport

Eksportowanie

Aby eksportować z systemu, patrz Instrukcja obsługi oprogramowania Content Manager.
UWAGA: Jeśli dane wygenerowane przez aplikację (tj. obiekty, segmentacje) są wykorzystywane
w kolejnych aplikacjach, wyniki muszą zostać dokładnie sprawdzone po zaimportowaniu do
kolejnej aplikacji.
 

Opcje wyników
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2.9 Segmentacja atlasu
2.9.1 Przegląd ogólny

Informacje ogólne

Atlas Segmentation automatycznie tworzy struktury anatomiczne oparte na atlasie, które
uwzględniają kształt i anatomię dostępnych danych obrazowych. Proces przebiega w tle i nie
wymaga interakcji z użytkownikiem. Przetworzone dane są następnie dostępne w celu dalszego
wykorzystania w innych aplikacjach.

Należy pamiętać, że wyniki automatycznego przetwarzania obrazu należy sprawdzić i
zweryfikować przed dalszym leczeniem.
Atlas Segmentation automatycznie konturuje wszystkie dostępne struktury w danych DICOM TK
lub MR i tworzy obiekty 3D do dalszej obróbki w innych aplikacjach firmy Brainlab lub w
aplikacjach zgodnych ze standardem DICOM.
Algorytm Atlas Segmentation wykorzystuje oparte na wiedzy podejście do segmentacji
identyfikujące narządy i inne struktury organizmu człowieka za pomocą porównania zestawu
danych pacjenta z zestawem danych w atlasie, w którym struktury są już otoczone konturem.
Przy użyciu atlasu program porównuje punkt po punkcie zestaw danych pacjenta i dane z atlasu
anatomicznego, i przesyła wszystkie struktury otoczone konturem w atlasie do zestawu danych
pacjenta.
Połączenie między zestawem danych pacjenta i danymi w atlasie anatomicznym nie jest
sztywnym procesem, który rozpoznaje różnice w kształcie i rozmiarze struktur anatomicznych.
Dane zawarte w atlasie muszą ulec zmianie w taki sposób, aby maksymalnie wzrosło
podobieństwo między zestawami.

Oparta na atlasie segmentacja zestawów obrazów TK wykorzystuje wykalibrowaną skalę
Hounsfielda. Z tego powodu funkcja ta może dać wyniki słabej jakości w przypadku
nieskalibrowanych zestawów obrazów TK lub technik takich jak np. DVT/Cone Beam/XA.

Możliwości konfiguracji segmentacji opartej na atlasie

Funkcja Atlas Segmentation może zostać skonfigurowana przez pomoc techniczną firmy
Brainlab tak, aby dostosować ją do potrzeb danego schematu pracy.
Możliwe są następujące opcje konfiguracji:

Możliwe konfiguracje

1. Treatment Plan Type

2. Object Groups

3. Object List

4. Resolution Restrictions

Jeśli nie zostaną określone ograniczenia, funkcja Atlas Segmentation konturuje wszystkie
dostępne obiekty. Gdy tylko określone zostaną Treatment Plan Type (typ planu leczenia), Object
Group (grupa obiektów) lub pojedyncze obiekty, będą one rozważane wyłącznie pod kątem
segmentacji automatycznej.
UWAGA: Dostępność obiektów zależy od typu segmentacji objętego licencją.
 

Typy planów leczenia

Można określić typ leczenia, który może w późniejszym czasie zostać przeprowadzony u
pacjenta, a tym samym zdefiniować pewne obiekty, które mają zostać otoczone konturem, aby
dodatkowo wspierać decyzje terapeutyczne. Jeden lub więcej elementów w poniższej liście

UŻYWANIE SMARTBRUSH
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szablonów typów planu leczenia i odpowiednich wybranych obiektów można wybrać w
zależności od rodzaju licencji i konfiguracji:

Typ planu leczenia Wybrane obiekty

CMF (szczękowo-żuchwowo-
twarzowy)

Ethmoid Bone (kość sitowa), Frontal Bone (kość czołowa), Inter-
nal Carotid Artery ROI (Left/Right) [tętnica szyjna wewnętrzna
ROI (lewa/prawa)], LeFort I Template (Left/Right) [szablon LeFort
I (lewy/prawy)], LeFort III Template (szablon LeFort III), Mandible
Body (Left/Right) [trzon żuchwy (lewy/prawy)], Mandible (żu-
chwa), Maxilla (szczęka), Maxilla (Left/Right) [szczęka (lewa/
prawa)], Nasal Bone (kość nosowa), Orbit (Left/Right) [oczodół
(lewy/prawy)], Orbital Cavity (Left/Right) [jama oczodołu (lewa/
prawa)], Occipital Bone (kość potyliczna), Parietal Bone (Left/
Right) [kość ciemieniowa (lewa/prawa)], Ramus Mandible (Left/
Right) [gałąź żuchwy (lewa/prawa)], Sphenoid Bone (kość klino-
wa), Temporal Bone (Left/Right) [kość skroniowa (lewa/prawa)],
Zygomatic Bone (Left/Right) [kość jarzmowa (lewa/prawa)]

ENT (otorynolaryngologiczny)

Ethmoid Bone (kość sitowa), Frontal Bone (kość czołowa), Inter-
nal Carotid Artery ROI (Left/Right) [tętnica szyjna wewnętrzna
ROI (lewa/prawa)], Mandible (żuchwa), Maxilla (szczęka), Nasal
Bone (kość nosowa), Orbit (Left/Right) [oczodół (lewy/prawy)],
Orbital Cavity (Left/Right) [jama oczodołu (lewa/prawa)], Occipi-
tal Bone (kość potyliczna), Parietal Bone (Left/Right) [kość cie-
mieniowa (lewa/prawa)], Sphenoid Bone (kość klinowa), Tempo-
ral Bone (Left/Right) [kość skroniowa (lewa/prawa)], Zygomatic
Bone (Left/Right) [kość jarzmowa (lewa/prawa)]

Flow (przepływ)

Brainstem (pień mózgu), Cerebellum (móżdżek), Cerebrum
(mózg właściwy), Cerebrum Fluid (płyn mózgowo-rdzeniowy),
Gray Matter (istota szara), Hippocampus (Left/Right) [hipokamp
(lewy/prawy)], Hypothalamus (podwzgórze), Putamen (skorupa),
Thalamus (wzgórze), Ventricles (komory mózgowe), White Mat-
ter (istota biała)

Lymph (limfa)

Brainstem (pień mózgu), Cochlea (Left/Right) [ślimak (lewy/
prawy)], Cricoid Cartilage (chrząstka pierścieniowata), Eye (Left/
Right) [oko (lewe, prawe)], Hyoid (kość gnykowa), Lips (usta),
Lung (płuca), Lymph Level 1A (Left/Right) [chłonka poziom 1A
(lewy/prawy)], Lymph Level 1B (Left/Right) [chłonka poziom 1B
(lewy/prawy)], Lymph Level 2 (Left/Right) [chłonka poziom 2 (le-
wy/prawy)], Lymph Level 3 (Left/Right) [chłonka poziom 3 (lewy/
prawy)], Lymph Level 4 (Left/Right) [chłonka poziom 4 (lewy/
prawy)], Lymph Level 5 (Left/Right) [chłonka poziom 5 (lewy/
prawy)], Lymph Level 6 (Left/Right) [chłonka poziom 6 (lewy/
prawy)], Lymph Node RP (Left/Right) [węzeł chłonny RP (lewy/
prawy)], Lymph Node RCL (Left/Right) [węzeł chłonny RCL (le-
wy/prawy)], Lymph Node RST (Left/Right) [węzeł chłonny RST
(lewy/prawy)], Mandible (żuchwa), Manubrium (rękojeść mostka),
Medulla Oblongata (rdzeń przedłużony), Neck (szyja), Parotid
Gland (Left/Right) [ślinianka przyuszna (lewa/prawa)], Spinal Ca-
nal (kanał kręgowy), Spinal Cord (rdzeń kręgowy), Sternocleido-
mastoideus (Left/Right) [mięsień mostkowo-obojczykowo-sutko-
wy (lewy/prawy)], Submandibular Gland (Left/Right) [ślinianka
podżuchwowa (lewa/prawa)], Thyroid Cartilage (chrząstka tar-
czycy), Thyroid Gland (tarczyca), Trachea (tchawica), Vocal
Cords (struny głosowe), Vertebra C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1
(kręg C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1)

Segmentacja atlasu
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Typ planu leczenia Wybrane obiekty

Neuro Cranial (neuroczasz-
kowy)

Amygdala (Left/Right) [ciało migdałowate (lewe/prawe)], Brain-
stem (pień mózgu), Cerebellum (móżdżek), Cerebrum (mózg
właściwy), Cerebrum Fluid (płyn mózgowo-rdzeniowy), Genicula-
te Nucleus (Left/Right) [jądro kolankowate (lewe/prawe)], Gray
Matter (istota szara), Hippocampus (Left/Right) [hipokamp (lewy/
prawy)], Hypothalamus (podwzgórze), Putamen (skorupa), Tha-
lamus (wzgórze), Ventricles (komory mózgowe), White Matter
(istota biała)

Neuro Cranial Light (nerwo-
wo-czaszkowy lekki)

Brainstem (pień mózgu), Cerebrum (mózg właściwy), Ventricles
(komory mózgowe)

Radio Cranial (radiowy
czaszkowy)

Brainstem (pień mózgu), Chiasm (skrzyżowanie nerwów wzroko-
wych), Eye (Left/Right) [oko (lewe/prawe)], Lens (Left/Right) [so-
czewka (lewa/prawa)], Optic Nerve (Left/Right) [nerw wzrokowy
(lewy/prawy)], Optic Tract (Left/Right) [pasmo wzrokowe (lewe/
prawe)]

Radio Cranial (Acoustic Neu-
roma) [radiowy czaszkowy
(nerwiak słuchowy)]

Brainstem (pień mózgu), Cerebellum (móżdżek), Chiasm (skrzy-
żowanie nerwów wzrokowych), Cochlea (Left/Right) [ślimak (le-
wy/prawy)], Eye (Left/Right) [oko (lewe/prawe)], Lens (Left/Right)
[soczewka (lewa/prawa)], Optic Nerve (Left/Right) [nerw wzroko-
wy (lewy/prawy)], Optic Tract (Left/Right) [pasmo wzrokowe (le-
we/prawe)], Temporal Lobe (Left/Right) [płat skroniowy (lewy/
prawy)]

Radio Cranial Meningioma
(radiowy czaszkowy oponiak)

Brainstem (pień mózgu), Cerebellum (móżdżek), Chiasm (skrzy-
żowanie nerwów wzrokowych), Cochlea (Left/Right) [ślimak (le-
wy/prawy)], Eye (Left/Right) [oko (lewe/prawe)], Hippocampus
(Left/Right) [hipokamp (lewy/prawy)], Lens (Left/Right) [soczew-
ka (lewa/prawa)], Optic Nerve (Left/Right) [nerw wzrokowy (lewy/
prawy)], Optic Tract (Left/Right) [pasmo wzrokowe (lewe/prawe)],
Temporal Lobe (Left/Right) [płat skroniowy (lewy/prawy)]

Radio ExtraCranial (radiowy
pozaczaszkowy)

Aorta (aorta), Cava (żyła główna górna), Heart (serce), Heart
Atrium (Left/Right) [przedsionek serca (lewy/prawy)], Heart Ven-
tricle (Left/Right) [komora serca (lewa/prawa)], Kidney (Left/
Right) [nerka (lewa/prawa)], Liver (wątroba), Lung (Left/Right)
[płuco (lewe/prawe)], Oesophagus (przełyk), Psoas (Left/Right)
[mięsień lędźwiowy (lewy/prawy)], Pulmonary Artery (tętnica
płucna), Pulmonary Veins (żyły płucne), Ribs (żebra), Spinal Ca-
nal (kanał kręgowy), Spinal Cord (rdzeń kręgowy), Spine (kręgo-
słup), Sternum (mostek), Trachea (tchawica)

Radio Prostate (radiowy
prostata)

Bladder (pęcherz), Hip Joint Left (lewy staw biodrowy), Hip Joint
Right (prawy staw biodrowy), Penile Bulb (opuszka penisa),
Prostate (prostata), Rectum (odbyt), Seminal Vesicle (pęcherzyk
nasienny)

Stereotaxy (stereotaktyczny)

Amygdala (Left/Right) [ciało migdałowate (lewe/prawe)], Brain-
stem (pień mózgu), Cerebellum (móżdżek), Cerebrum (mózg
właściwy), Cerebrum Fluid (płyn mózgowo-rdzeniowy), Genicula-
te Nucleus (Left/Right) [jądro kolankowate (lewe/prawe)], Gray
Matter (istota szara), Hippocampus (Left/Right) [hipokamp (lewy/
prawy)], Hypothalamus (podwzgórze), Putamen (skorupa), Tha-
lamus (wzgórze), Ventricles (komory mózgowe), White Matter
(istota biała)

Grupy obiektów

Można także określić logicznie powiązane grupy obiektów, które mają zostać otoczone konturem.
Określić można jedną lub więcej z poniższej listy grup obiektów i odpowiednich dla nich
zawartych obiektów:
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Grupy obiektów Zawarte obiekty

Acoustic System (układ
słuchowy) Cochlea (Left/Right) [ślimak (lewy/prawy)]

Basal Ganglis (podsta-
wowe gangliony)

Amygdala (Left/Right) [ciało migdałowate (lewe/prawe)], Capsula In-
terna (Left/Right) [torebka wewnętrzna (lewa/prawa)], Capsula Exter-
na (Left/Right) [torebka zewnętrzna (lewa/prawa)], Caudatus (Left/
Right) [jądro ogoniaste (lewe/prawe)], Geniculate Nucleus (Left/Right)
[jądro kolankowate (lewe/prawe)], Globus Pallidus (Left/Right) [gałka
blada (lewa/prawa)], Hippocampus (Left/Right) [hipokamp (lewy/
prawy)], Putamen (Left/Right) [skorupa (lewa/prawa)], Thalamus (Left/
Right) [wzgórze (lewe/prawe)]

Bones (kości)

Cricoid Cartilage (chrząstka pierścieniowata), Ethmoid Bone (kość si-
towa), Frontal Bone (kość czołowa), Hyoid (kość gnykowa), Hip Joint
(Left/Right) [staw biodrowy (lewy/prawy)], Mandible (żuchwa), Manu-
brium (rękojeść mostka), Mastoid Bone (Left/Right) [kość sutkowa (le-
wa/prawa)], Maxilla (szczęka), Nasal Bone (kość nosowa), Occipital
Bone (kość potyliczna), Orbit (Left/Right) [oczodół (lewy/prawy)], Pa-
rietal Bone (Left/Right) [kość ciemieniowa (lewa/prawa)], Sphenoid
Bone (kość klinowa), Spine (kręgosłup), Sternum (mostek), Temporal
Bone (Left/Right) [kość skroniowa (lewa/prawa)], Thyroid Cartilage
(chrząstka tarczycy), Zygomatic Bone (Left/Right) [kość jarzmowa (le-
wa/prawa)]

Brain Tissue (tkanka
mózgu)

Cerebrum Fluid (płyn mózgowo-rdzeniowy), Gray Matter (istota sza-
ra), White Matter (istota biała)

Functional Lobes (płaty
czynnościowe)

Frontal Lobe (Left/Right) [płat czołowy (lewy/prawy)], Occipital Lobe
(Left/Right) [płat potyliczny (lewy/prawy)], Parietal Lobe (Left/Right)
[płat ciemieniowy (lewy/prawy)], Temporal Lobe (Left/Right) [płat skro-
niowy (lewy/prawy)], Visual Cortex (Left/Right) [kora wzrokowa (lewa/
prawa)]

Lymph System (układ
limfatyczny)

Lymph Level 1A (chłonka poziom 1A), Lymph Level 1B (Left/Right)
[chłonka poziom 1B (lewy/prawy)], Lymph Level 2 (Left/Right) [chłon-
ka poziom 2 (lewy/prawy)], Lymph Level 3 (Left/Right) [chłonka po-
ziom 3 (lewy/prawy)], Lymph Level 4 (Left/Right) [chłonka poziom 4
(lewy/prawy)], Lymph Level 5 (Left/Right) [chłonka poziom 5 (lewy/
prawy)], Lymph Level 6 [chłonka poziom 6 (lewy/prawy)], Lymph Node
RP (Left/Right) [węzeł chłonny RP (lewy/prawy)], Lymph Node RCL
(Left/Right) [węzeł chłonny RCL (lewy/prawy)], Lymph Node RST
(Left/Right) [węzeł chłonny RST (lewy/prawy)]

Muscle (mięsień)
Psoas (Left/Right) [mięsień lędźwiowy (lewy/prawy)], Sternocleido-
mastoideus (Left/Right) [mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy (le-
wy/prawy)]

Neck Gland (gruczoł
szyjny)

Parotid Gland (Left/Right) [ślinianka przyuszna (lewa/prawa)], Sub-
mandibular Gland (Left/Right) [ślinianka podżuchwowa (lewa/prawa)],
Thyroid Gland (tarczyca)

Nerve (nerw) Spinal Canal (kanał kręgowy), Spinal Cord (rdzeń kręgowy)

Optic System (układ
wzrokowy)

Eye (Left/Right) [oko (lewe/prawe)], Lens (Left/Right) [soczewka (le-
wa/prawa)], Optic Nerve (nerw wzrokowy)

Pneumatic System (sys-
tem oddechowy) Lung (Left/Right) [płuco (lewe/prawe)], Trachea (tchawica)

Vertebrae (kręgi) Vertebra C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1 (kręg C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/
T1), Neck (szyja)

Vessels (naczynia) Aorta (aorta), Pulmonary Artery (tętnica płucna), Pulmonary Veins (ży-
ły płucne)
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Lista obiektów, które można poddać segmentacji (czaszka, głowa i struktury szczękowo-żuchwowo-twarzowe)

Można ręcznie aktywować dostępne obiekty, które można poddać automatycznej segmentacji, z
listy obiektów.
Do konfiguracji dostępne są następujące obiekty, uporządkowane alfabetycznie zgodnie z typem
w atlasie:

Segmentacja Czaszka Głowa (MR) Segmentacja (CMF)

Amygdala (Left/Right) [ciało migdałowate (le-
we/prawe)] Ethmoid Bone (kość sitowa)

Brain (mózg właściwy) Frontal bone (kość czołowa)

Brainstem (pień mózgu) Internal Carotid Artery ROI (Left/Right) [tętnica
szyjna wewnętrzna ROI (lewa prawa)]

Capsula Externa (Left/Right) [torebka zew-
nętrzna (lewa/prawa)] Mandible (żuchwa)

Capsula Interna (Left/Right) [torebka wewnętrz-
na (lewa/prawa)]

Mandible Body (Left/Right) [trzon żuchwy (le-
wy/prawy)]

Caudatus (Left/Right) [jądro ogoniaste (lewe/
prawe)]

Mandible Nerve ROI (Left/Right) [nerw żuchwo-
wy ROI (lewy/prawy)]

Cerebellum (móżdżek) Maxilla (Left/Right) [szczęka (lewa/prawa)]

Cerebrum (mózg właściwy) Midface LeFort I (Left/Right) [LeFort I, środko-
wa część twarzy (lewa/prawa)]

Cerebrum Fluid (płyn mózgowo-rdzeniowy) Midface LeFort III (LeFort III, środkowa część
twarzy)

Chiasm (skrzyżowanie nerwów) Midface LeFort III - I (LeFort III, środkowa
część twarzy – I)

Corpus Callosum (ciało modzelowate) Nasal bone (kość nosowa)

Eye (Left/Right) [oko (lewe/prawe)] Occipital Bone (kość potyliczna)

Eyes (oczy) Orbit (Left/Right) [oczodół (lewy/prawy)]

Frontal Lobe (Left/Right) [płat czołowy (lewy/
prawy)]

Orbital Cavity (Left/Right) [jama oczodołowa
(lewa/prawa)]

Geniculate Nucleus (Left/Right) [jądro kolanko-
wate (lewe/prawe)]

Parietal Bone (Left/Right) [kość ciemieniowa
(lewa/prawa)]

Globus Pallidus (Left/Right) [gałka blada (lewa/
prawa)]

Ramus Mandible (Left/Right) [ramię żuchwy
(lewe/prawe)]

Gray matter (istota szara) Sphenoid bone (kość klinowa)

Hippocampus (Left/Right) [hipokamp (lewy/
prawy)]

Temporal Bone (Left/Right) [kość skroniowa
(lewa/prawa)]

Hypothalamus (podwzgórze) Zygomatic Bone (Left/Right) [kość jarzmowa
(lewa/prawa)]

Internal Carotid Artery ROI (Left/Right) [tętnica
szyjna wewnętrzna ROI (lewa/prawa)]

Lens (Left/Right) [soczewka (lewa/prawa)]

Medulla oblongata (rdzeń przedłużony)

Occipital Lobe (Left/Right) [płat potyliczny (le-
wy/prawy)]

Optic Nerve (Left/Right) [nerw wzrokowy (lewy/
prawy)]
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Segmentacja Czaszka Głowa (MR) Segmentacja (CMF)

Optic Tract (Left/Right) [droga wzrokowa (lewa/
prawa)]

Parietal Lobe (Left/Right) [płat ciemieniowy (le-
wy/prawy)]

Pineal gland (szyszynka)

Pituitary gland (przysadka)

Putamen (Left/Right) [skorupa (lewa/prawa)]

Temporal Lobe (Left/Right) [płat skroniowy (le-
wy/prawy)]

Thalamus (Left/Right) [wzgórze (lewe/prawe)]

Ventricles (komory mózgowe)

Vessels (naczynia)

White matter (istota biała)

Lista obiektów, które można poddać segmentacji (głowa i szyja, klatka piersiowa i prostata)

Głowa i szyja Klatka piersiowa Prostata

Brainstem (pień mózgu)
Aorta (Ascending/Descending)
[aorta (wstępująca/zstępują-
ca)]

Bladder (pęcherz)

Cochlea (Left/Right) [ślimak
(lewy/prawy)]

Cava Inferior (żyła główna
wewnętrzna)

Hip Joint (Left/Right) [staw
biodrowy (lewy/prawy)]

Cricoid Cartilage (chrząstka
pierścieniowata)

Gallbladder (pęcherzyk żółcio-
wy) Penile Bulb (opuszka penisa)

Hyoid (kość gnykowa) Heart (serce) Prostate (prostata)

Lips (usta)
Heart Atrium (Left/Right)
[przedsionek serca (lewy/
prawy)]

Rectum (odbyt)

Lymph Level 1A (chłonka po-
ziom 1A)

Heart Ventricle (Left/Right) [ko-
mora serca (lewa/prawa)]

Seminal Vesicle (pęcherzyk
nasienny)

Lymph Level 1B/2/3/4/5 (Left/
Right) [chłonka poziom 1B/
2/3/4/5 (lewy/prawy)]

Kidney (Left/Right) [nerka (le-
wa/prawa)]

Lymph Level 6 (chłonka po-
ziom 6) Liver (wątroba)

Lymph Node RCL, RP, RST
(Left/Right) [węzeł chłonny
RCL, RP, RST (lewy/prawy)]

Lung (Left/Right) [płuco (lewe/
prawe)]

Manubrium (rękojeść mostka) Oesophagus (przełyk)

Spinal Canal (kanał kręgowy) Psoas (Left/Right) [mięsień
lędźwiowy (lewy/prawy)]

Spinal Cord (rdzeń kręgowy) Pulmonary Artery (tętnica płuc-
na)

Sternocleidomastoideus (Left/
Right) [mięsień mostkowo-
obojczykowo-sutkowy (lewy/
prawy)]

Pulmonary Veins (żyły płucne)
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Głowa i szyja Klatka piersiowa Prostata

Submandibular Gland (Left/
Right) [ślinianka podżuchwowa
(lewa/prawa)]

Ribs (żebra)

Thyroid Cartilage (chrząstka
tarczycy) Spinal Canal (kanał kręgowy)

Thyroid Gland (tarczyca) Spinal Cord (rdzeń kręgowy)

Trachea (tchawica) Spine (kręgosłup)

Vertebra C1 Neck (kręg C1
szyja) Sternum (mostek)

Vertebra C2 Neck (kręg C2
szyja) Trachea (tchawica)

Vertebra C3 Neck (kręg C3
szyja)

Vertebra C4 Neck (kręg C4
szyja)

Vertebra C5 Neck (kręg C5
szyja)

Vertebra C6 Neck (kręg C6
szyja)

Vertebra C7 Neck (kręg C7
szyja)

Vertebra T1 Neck (kręg T1
szyja)

Vocal Cords (struny głosowe)

Zalecenia dotyczące rozdzielczości

Segmentację opartą na atlasie można zastosować do obrazów MR i TK, przy czym dla MR
obsługiwane są następujące podtechniki:
• MR T1 ze środkiem cieniującym i bez niego
• MR T2-zależne

Aby uniknąć automatycznego przetwarzania danych, które nie spełniają minimalnych wymagań
dotyczących jakości segmentacji, np. fMRI, DTI lub inne dane czynnościowe o niskiej
rozdzielczości, można określić minimalną liczbę przekrojów.
Wartość domyślna ustawiona jest jako 60.
Maksymalna wielkość piksela x, y można określić dla danych, które powinny być przetworzone.
Wartość domyślna ustawiona jest jako 1,2 mm.
UWAGA: Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy wykorzystywać obrazy o wysokiej jakości, z
lepszym kontrastem tkanek i o większej objętości.
 

Informacje dodatkowe

Aby lepiej odróżnić obiekty utworzone automatycznie od obiektów utworzonych ręcznie, obiekty
segmentowane automatycznie są oznaczone przedrostkiem „(Auto)”, aby mieć pewność, że
stworzone w ten sposób obiekty zostaną sprawdzone przed dalszym użyciem.

Segmentacja z wykorzystaniem funkcji Atlas Segmentation może nie odpowiadać
właściwemu kształtowi konkretnej struktury. Z tego powodu wszystkie obiekty poddane
automatycznej segmentacji muszą zostać zweryfikowane przez użytkownika.
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