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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1 Kontaktné údaje

Podpora

Ak potrebné informácie nemôžete nájsť v tejto príručke alebo ak máte otázky alebo problémy,
obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab:

Oblasť Telefón a fax E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná a
Južná Amerika

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazília Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

VB Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španielsko Tel.: +34 900 649 115

Francúzsko a francúzsky hovoriace
oblasti Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázia, Austrália, Európa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonsko
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Očakávaná servisná životnosť

Spoločnosť Brainlab poskytuje na softvér päť rokov servisu. Počas tejto doby sa ponúkajú
aktualizácie softvéru, ako aj podpora na mieste.

Spätná väzba

V tejto používateľskej príručke sa i napriek starostlivej kontrole môžu vyskytnúť chyby. V prípade
návrhov na zlepšenie nás kontaktujte na adrese user.guides@brainlab.com.

Výrobca

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Nemecko

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.1.1 Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje dôverné informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto
príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti
Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab

• Brainlab® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo USA.
• Fibertracking® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo

USA.

Ochranné známky nepatriace spoločnosti Brainlab

• Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.

Informácie o patentoch

Tento výrobok môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo patentových
prihlášok. Ďalšie podrobnosti nájdete na: https://www.brainlab.com/patent/.

Integrovaný softvér tretej strany

• Tento softvér je čiastočne založený na práci Independent JPEG Group.
• Tento softvér obsahuje knižnicu OpenJPEG. Úplný opis autorských práv, odmietnutí

zodpovednosti a licencie nájdete na http://www.openjpeg.org/.
• Časti tohto softvéru sú založené na práci spoločnosti Sun Microsystems Inc.
• Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý organizáciou Apache Software Foundation

(www.apache.org/), autorské práva © 1999 - 2004 The Apache Software Foundation.
• Tento softvér je čiastočne založený na Xerces C++ 3.1.1, ktorú vyvinula organizácia Apache

Software Foundation. Úplný opis autorských práv, odmietnutí zodpovednosti a licencie nájdete
na http://xerces.apache.org/.

• Tento produkt obsahuje libtiff 4.0.4 beta. Úplný opis autorských práv, odmietnutí zodpovednosti
a licencie nájdete na http://www.libtiff.org/misc.html.

Značka CE

Značka CE preukazuje, že produkt spoločnosti Brainlab spĺňa základné požia-
davky smernice o zdravotníckych pomôckach (MDD).
Podľa MDD, európskej smernice Rady č. 93/42/EHS, je Fibertracking produkt
triedy IIb.

Pokyny týkajúce sa likvidácie

Elektrické a elektronické zariadenia likvidujte len v súlade so zákonnými predpismi. In-
formácie týkajúce sa smernice o OEEZ (odpad z elektrických a elektronických zariade-
ní) nájdete na lokalite:
http://www.brainlab.com/en/sustainability.

Právne informácie
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Predaj v USA

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na lekársky predpis.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.2 Bezpečnostné upozornenia

Varovania

Varovanie
Varovania sú označené trojuholníkovými výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o riziku úrazu, smrti alebo iných vážnych dôsledkoch spojených
s nesprávnym používaním zariadenia.

Upozornenia

Upozornenia sú označené okrúhlymi výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o možných problémoch s pomôckou. Medzi také problémy patria
nesprávne funkcie pomôcky, poruchy pomôcky, poškodenia pomôcky alebo poškodenia
majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: Poznámky sú uvedené vo formáte kurzívy a označujú ďalšie užitočné tipy. 

Bezpečnostné upozornenia

8 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Fibertracking Ver. 1.0



1.3 Určené použitie

Indikácie

Fibertracking je aplikácia na spracovanie a vizualizáciu kraniálnych dráh bielej hmoty na základe
údajov zobrazovania pomocou difúzneho tenzora (DTI) na použitie v postupoch plánovania liečby.
Fibertracking sa môže používať vo všetkých klinických pracovných tokoch, ktoré vyžadujú
vizualizáciu kraniálnych dráh bielej hmoty v mozgu. Samotná pomôcka nemá špecifické klinické
indikácie.

Určený používateľ

Určenými používateľmi aplikácie Fibertracking sú zdravotnícki odborníci (napr. chirurgovia) a ich
asistenti, ktorí pracujú v oblasti neurochirurgie a plánovania rádioterapie.

Miesto použitia

Určené miesto použitia je interiér, zvyčajne je to v nemocnici alebo klinickom prostredí.

Starostlivá manipulácia

Varovanie
S komponentmi systému a doplnkovým inštrumentáriom môžu pracovať iba vyškolení
zdravotnícki pracovníci.

Overenie hodnovernosti

Varovanie
Pred liečbou pacienta overte hodnovernosť všetkých informačných vstupov do systému a
výstupov zo systému.

Predĺžený čas v operačnej sále

Navigačné systémy Brainlab sú citlivé technické zariadenia. Trvanie chirurgického zákroku
použitím navigácie sa môže líšiť v závislosti od nastavenia operačnej miestnosti, polohy pacienta,
doby trvania a zložitosti výpočtov. Zodpovednosťou používateľa je to, aby rozhodol, či je
predĺženie prijateľné pre príslušného pacienta a liečbu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4 Kompatibilita so softvérom

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab

So systémom je možné inštalovať a používať iba lekársky softvér Brainlab špecifikovaný
spoločnosťou Brainlab.
Objasnenie týkajúce sa kompatibility s lekárskym softvérom Brainlab vám poskytne podpora
spoločnosti Brainlab.

Kompatibilný softvér od inej spoločnosti ako Brainlab

Fibertracking 1.0 je kompatibilný s operačnými systémami Microsoft Windows Server 2003/2008,
Microsoft Windows 7, 8 a 10. Podrobné a aktuálne informácie týkajúce sa kompatibilných
operačných systémov vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.
POZNÁMKA: Tento systém Brainlab je zdravotnícka pomôcka a musí sa používať v súlade s
určeným použitím a licenčnou zmluvou koncového používateľa systému. Používanie softvéru
tretej strany môže nepriaznivo ovplyvniť spoľahlivosť systému. 

Skenovanie vírusov a malvér

Spoločnosť Brainlab odporúča ochranu systému pomocou najnovšieho antivírusového softvéru.
Uvedomte si, že niektoré nastavenia softvéru na ochranu pred malvérom (napr. antivírusový
skener) môžu negatívne ovplyvniť výkonnosť systému. Ak sa napríklad vykonávajú skenovania v
reálnom čase a monitoruje sa každý prístup k súborom, potom môže byť načítanie a ukladanie
údajov pacientov pomalé. Spoločnosť Brainlab odporúča deaktivovanie skenovaní v reálnom čase
a vykonávanie skenovaní vírusov mimo ordinačných hodín.

Varovanie
Uistite sa, že váš antivírusový softvér nemení žiadne adresáre Brainlab, konkrétne:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab a F:\Brainlab
• C:\PatientData, D:\PatientData a F:\PatientData

Varovanie
V priebehu plánovania liečby nepreberajte ani neinštalujte aktualizácie.
Ďalšie informácie týkajúce sa týchto otázok vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Aktualizácie

Varovanie
Aktualizácie operačného systému (rýchle opravy) alebo softvéru tretej strany by sa mali
vykonávať mimo klinických hodín a v testovacom prostredí na overenie správnej
prevádzky systému Brainlab. Spoločnosť Brainlab monitoruje vydané rýchle opravy
systému Windows a v prípade niektorých aktualizácií vie, či sa dajú očakávať problémy. Ak
sa vyskytnú nejaké problémy s rýchlymi opravami operačného systému, obráťte sa na
podporu spoločnosti Brainlab.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Microsoft pre systém Windows a aktualizácie ovládačov

Systém Brainlab umožňuje iba inštaláciu bezpečnostných opráv. Neinštalujte servisné balíky a
voliteľné aktualizácie. Overte svoje nastavenia, aby ste zabezpečili, že sa aktualizácie budú
sťahovať a inštalovať správne a vo vhodnom čase. Na platformách Brainlab neaktualizujte
ovládače.
Ďalšie informácie o nastaveniach a zoznam aktualizácií zabezpečenia spoločnosti Microsoft
blokovaných podporou spoločnosti Brainlab nájdete na webovej lokalite spoločnosti Brainlab
Adresa: www.brainlab.com/updates.

Kompatibilita so softvérom
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Heslo: WindowsUpdates!89

Zhoda DICOM

Vyhlásenia o zhode so štandardom DICOM sa nachádzajú na webovej lokalite spoločnosti
Brainlab na adrese: www.brainlab.com/dicom.

Zdravotnícke elektrické systémy

Informácie týkajúce sa konfigurácie zdravotníckych elektrických systémov nájdete v príslušnej
príručke používateľa systému a technickej používateľskej príručke.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.1 Fibertracking Ver. 1.0 11

http://www.brainlab.com/dicom


1.5 Školenie

Školenie Brainlab

V záujme bezpečného a správneho používania by mali všetci používatelia pred použitím systému
absolvovať školiaci program pod vedením zástupcu spoločnosti Brainlab.

Podpora pod dohľadom

Pred použitím systému na chirurgické zákroky, pri ktorých sa za kritickú považuje počítačová
navigácia, vykonajte dostatočný počet kompletných zákrokov spolu so zástupcom spoločnosti
Brainlab.

Zodpovednosť

Varovanie
Tento systém poskytuje chirurgovi pomoc a počas používania nenahrádza ani nezastupuje
skúsenosti ani zodpovednosť chirurga. Používateľ musí mať vždy možnosť pokračovať
bez pomoci systému.
S komponentmi systému a doplnkovým inštrumentáriom môžu pracovať iba vyškolení zdravotnícki
pracovníci.

Školenie
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1.6 Dokumentácia

Čítanie používateľských príručiek

V tejto príručke je opísaný zložitý lekársky softvér alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré sa musia
používať opatrne.
Je preto dôležité, aby si všetci používatelia systému, nástrojov alebo softvéru:
• pred manipuláciou so zariadením pozorne prečítali túto príručku,
• mali vždy prístup k tejto príručke.

Dostupné používateľské príručky

POZNÁMKA: Dostupné používateľské príručky sa môžu líšiť v závislosti od produktu Brainlab. V
prípade otázok týkajúcich sa používateľskej príručky, ktorú ste dostali, sa obráťte na podporu
spoločnosti Brainlab. 

Používateľská príručka Obsah

Príručky používateľa softvé-
ru

• Prehľad plánovania liečby a obrazom navádzanej navigácie
• Opis nastavenia systému operačného sálu
• Podrobný návod k softvéru

Príručky používateľa hard-
véru

Podrobné informácie o rádioterapii a chirurgickom hardvéri, zvy-
čajne definovaných ako veľké zložité nástroje

Príručky používateľa nástro-
jov Podrobný návod na zaobchádzanie s nástrojmi

Návod na čistenie, dezinfek-
ciu a sterilizáciu Podrobné informácie o čistení, dezinfekcii a sterilizácii nástrojov

Príručka používateľa systé-
mu Podrobné informácie o nastavení systému

Technická používateľská
príručka

Podrobné technické informácie o systéme vrátane špecifikácií a
zhody

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.7 Skratky

Zoznam skratiek

Táto príručka používateľa môže obsahovať nasledujúce skratky:

Skratka Definícia

ADC Apparent Diffusion Coefficient (Aparentný difúzny koeficient)

B0 Snímky DTI nasnímané pri b = 0 s/mm2

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (Digitálne
zobrazovanie a komunikácia v medicíne)

DTI Diffusion Tensor Imaging (Zobrazovanie pomocou difúzneho
tenzora)

FA Frakčná anizotropia

MRI Magnetic Resonance Imaging (Zobrazovanie magnetickou re-
zonanciou)

Skratky
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2 FIBERTRACKING
2.1 Úvod

Všeobecné informácie

Fibertracking umožňuje sledovať štruktúry vláken v definovanej oblasti záujmu na základe
difúzne vážených MR snímok. Okrem toho môžete konvertovať zväzky vláken na 3D objekty,
ktoré sa môžu používať na ďalšie plánovanie.
Aby ste mohli používať aplikáciu Fibertracking, načítajte množinu údajov DTI do aktuálneho
plánu liečby.

Obrázok 1  

Základ pre Fibertracking

Fibertracking je založený na meraní difúznej anizotropie v mozgu pomocou difúzne vážených
snímok (údaje DTI) nasnímaných v niekoľkých smeroch. Softvér Fibertracking potom vypočíta
smer difúzie pozdĺž potenciálnych vláken bielej hmoty pre celý objem údajov. Spojením viacerých
bodov sa vlákno rekonštruuje ako čiara.

Údaje DTI

Fibertracking využíva službu bežiacu na pozadí (DTI Preprocessing Performer) na automatickú
detekciu a predspracovanie platných údajov DTI. Softvér skonvertuje údaje do štúdie DTI
obsahujúcej vopred zaregistrované súbory snímok B0, mapy ADC a (farebné) FA mapy a difúzny

FIBERTRACKING
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tenzor, ktorý sa vyžaduje pre Fibertracking. Štúdia DTI sa môže vybrať z Patient Selection
(pozrite si Príručku používateľa softvéru, Content Manager/Patient Selection). 
POZNÁMKA: Platné údaje DTI sa vzťahujú na údaje DTI s najmenej jedným základným skenom
bez difúzneho váženia (B0) a najmenej šiestimi smerovo váženými skenmi z rôznych smerov
difúzie. 

Zobrazenie Fibertracking

Smer difúzie vody pozdĺž potenciálnych vláken bielej hmoty sa vypočíta pre celý objem údajov.
Softvér Fibertracking zobrazuje smer pre každé vlákno podľa farebného kódu, v ktorom určité
farby predstavujú konkrétny smer. Inak povedané, tieto farebné mapy (neurologická konvencia)
poskytujú informácie o smere difúzie vody pozdĺž potenciálnych vláken v rámci rezov.

Farby vláken

Viacfarebné vlákna sú zafarbené podľa nasledujúcej konvencie:

Farba vlákna Smer difúzie

Červená Ľavý-pravý

Zelená Anteriórny-posteriórny

Modrá Hlava-nohy

POZNÁMKA: V závislosti od angulácie snímky sa farebné kódovanie vláken môže odlišovať od
vyššie uvedeného. 

Predspracovanie DTI

Výpočet poľa difúzneho tenzora z množiny údajov DTI a výpočet máp ADC a máp frakčnej
anizotropie sú založené na metódach a algoritmoch, ktoré sú už zrevidované v odborných
publikáciách a uverejnené:
1. Le Bihan D, Mangin JF, Poupon C, Clark CA, Pappata S, Molko N, Chabriat H. Diffusion tensor

imaging: concepts and applications. J Magn Reson Imaging 2001;13(4):534-546.
2. Masutani Y, Aoki S, Abe O, Hayashi N, Otomo K. MR diffusion tensor imaging: recent advance

and new techniques for diffusion tensor visualization. Eur J Radiol 2003;46(1):53-66.

Algoritmus Fibertracking

Fibertracking je založený na algoritme FACT (fiber assignment by continuous tracing), ktorý
prvýkrát publikoval Mori, et al. v roku 2002 (Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking: principles and
strategies - A technical review. NMR Biomed 2002;15(7-8):468-480).

Algoritmus sledovania vláken FACT sleduje len vlákna, ktoré spĺňajú aktuálne parametre
(napr. minimálnu prahovú hodnotu FA, minimálnu dĺžku a maximálnu anguláciu). Ak sú
tieto nastavenia príliš vysoké alebo príliš nízke, výsledky sa môžu líšiť od skutočných
anatomických štruktúr. Preto sú výsledné vlákna len reprezentáciou lokálnej difúzie
prechádzajúcej cez zvolenú oblasť záujmu (OZ) a nikdy by sa nemali brať ako absolútna
reprezentácia anatomických štruktúr. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch na skenovanie
alebo sa obráťte na podporu spoločnosti Brainlab.

Algoritmus traktografie vláken FACT je len relatívnou reprezentáciou lokálnej anizotropie
týkajúcej sa štruktúr vláken v bielej hmote.

Varovanie
Výsledok sledovania vláken je založený na výpočtoch zo snímok difúzneho tenzora.
Fibertracking zobrazuje len relatívnu reprezentáciu lokálnej anizotropie, ktorá sa týka
štruktúr vláken v bielej hmote mozgu.

Úvod
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Varovanie
Informácie o pôvodnej difúzii zo skenera môžu byť ovplyvnené typom, veľkosťou a
miestom nádoru. Najmä v oblastiach edémov môže dôjsť k strate alebo skresleniu
anizotropických informácií.

FIBERTRACKING
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2.2 Funkcie softvéru Fibertracking

Skôr ako začnete

Kroky

1. Získajte údaje DTI podľa pokynov o skenovaní spoločnosti Brainlab, ktoré sú k dispozícii
od podpory spoločnosti Brainlab.

2. Načítajte údaje DTI a príslušné anatomické snímky (napr. MRI, T1, T2).

V závislosti od konfigurácie skenera a protokolov môžu byť snímky DTI skreslené.
Správnosť údajov DTI je potrebné porovnať s inými anatomickými údajmi a potvrdiť počas
syntézy snímok.

Spustenie softvéru Fibertracking

Obrázok 2  

Vyberte údaje DTI a príslušné anatomické snímky pomocou softvéru Content Manager.
Vykonajte voliteľné kroky (napr. Image Fusion) a spustite Fibertracking.

Varovanie
Uistite sa, že počas celého procesu plánovania pracujete na správnej množine údajov.
Informácie o pacientovi sú zobrazené v navigačnej oblasti každej aplikácie Element.

Funkcie softvéru Fibertracking
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Usporiadanie hlavnej obrazovky

②

①

① ③ ④

②

Obrázok 3  

Č. Komponent Opis

① Oblasť zobrazení Zobrazuje rezy buď v projekcii mozgu, axiálnom, koronárnom,
sagitálnom alebo 3D zobrazení.

② Informácie o zväzku vlá-
ken Poskytuje informácie o aktuálne vybratom zväzku vláken.

③ Bočný panel
Poskytuje zoznam OZ (oblastí záujmu) a objektov, ktoré je
možné podľa želania premiestniť buď do INCLUDE RE-
GIONS, EXCLUDE REGIONS alebo NOT IN USE.

④ Panel s nástrojmi Poskytuje zoznam funkcií.

FIBERTRACKING
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Základné funkcie bočného panela a panela s nástrojmi

① ②

Obrázok 4  

Pri vytváraní zväzkov vláken pomocou traktografie na základe OZ je dostupná oblasť bočného
panela ① aj panela s nástrojmi ②.

Funkcia Vysvetlenie

Alerts Otvorením tejto karty sa zobrazia upozornenia a/alebo doplňujúce infor-
mácie.

Data Otvorenie tejto karty umožňuje zmeniť štúdiu DTI, snímky, usporiada-
nia, zväzky vláken a objekty.

Home

Vrátite sa do softvéru Content Manager.
Všetky zmeny (napr. vybratá množina údajov, zväzky vláken) sa auto-
maticky sprístupnia pre ďalšie aplikácie.
POZNÁMKA: Softvérové tlačidlo Home nemusí byť dostupné, ak vaša
platforma (napr. Buzz, Curve, Kick) obsahuje hardvérové tlačidlo Ho-
me.

INCLUDE REGIONS
Potiahnite sem objekty alebo manuálne načrtnuté OZ, aby ste ich za-
hrnuli do zväzku vláken. Preto výsledný zväzok vláken pretína všetky
objekty a OZ, ktoré sa nachádzajú pod položkou INCLUDE REGIONS.

Funkcie softvéru Fibertracking
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Funkcia Vysvetlenie

EXCLUDE REGIONS

Potiahnite sem objekty alebo manuálne načrtnuté OZ, aby ste ich vylú-
čili zo zväzku vláken. Preto výsledné zväzky vláken nepretínajú žiadne
objekty ani OZ, ktoré sa nachádzajú pod položkou EXCLUDE RE-
GIONS.

NOT IN USE Vymenovanie všetkých dostupných 3D objektov. Tieto objekty sa pri vý-
počte zväzku vláken neberú do úvahy.

Zobrazenia

①

②

Obrázok 5  

Okrem zobrazení axiálnych, sagitálnych a koronárnych rezov umožňuje Fibertracking zobrazenie
projekcie mozgu a 3D zobrazení. Ak chcete prepínať medzi zobrazeniami, zvoľte Data na paneli s
nástrojmi a vyberte si z možností pod položkou Layouts.
Zobrazenie projekcie mozgu je 2D projekcia mozgu na polguľovitom objekte, ktorá rozkladá
mozgové štruktúry tak, aby boli závity a brázdy zobrazené bez rozdeľovania. Také zobrazenie sa
môže vypočítať len z údajov anatomických MR snímok s vysokým rozlíšením, ktoré boli
zaregistrované spolu s aktuálne spracúvanými údajmi DTI.

Č. Zobrazenie Opis

① Brain Projection

• Hore: Zobrazenie projekcie mozgu.
• Vľavo dole: 3D zobrazenie.
• Vpravo dole: Vyberte si medzi axiálnym, koronárnym a sagi-

tálnym zobrazením.

② Overview

• Vľavo hore: 3D zobrazenie (vyberte si medzi axiálnym, ko-
ronárnym a sagitálnym zobrazením).

• Vpravo hore: Axiálne zobrazenie.
• Vľavo dole: Sagitálne zobrazenie.
• Vpravo dole: Koronárne zobrazenie.

Súvisiace odkazy

Traktografia na základe OZ na str. 27

FIBERTRACKING
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Ako upraviť zväzky vláken a objekty

①

③

⑤

④

⑥
⑦

②

Obrázok 6  

Krok

1. Ak chcete zobraziť zoznam zväzkov vláken alebo objektov, otvorte dialógové okno Data a
príslušnú šípku ② vedľa položky Fiber Bundles alebo Objects.

2. Pod položkou Fiber Bundles alebo Objects vyberte šípku vedľa požadovaného objektu,
aby sa otvorilo dialógové okno vlastností ①.
POZNÁMKA: Novo vytvorené zväzky vláken je možné úplne odstrániť, pričom existujúce
zväzky vláken/objekty (napr. z predchádzajúcich plánovacích relácií) sa odstránia len z
aktuálneho výberu a zostanú v softvéri Patient Selection. 

3. V dialógovom okne vlastností môžete:
• Zmeniť názov
• Pod položkou Color ⑤ vybrať z palety novú farbu pre zväzok vláken alebo objekt
• Pomocou položky Convert ⑥ skonvertovať zväzok vláken do 3D objektu (dostupné

len pre zväzky vláken)
• Pomocou položky Delete ⑦ odstrániť zväzok vláken alebo objekt
• Pozrieť si doplňujúce informácie (základ a typ)

4. Kliknutím na ikonu zavretého oka ③ skryjete všetky obsiahnuté zväzky vláken (s výnim-
kou aktuálne zvoleného).

Funkcie softvéru Fibertracking
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Krok

5. Kliknutím na symbol zväzku vláken ④ skryjete len konkrétny zväzok vláken (ak nie je
zvolený). Zvolený zväzok vláken (zvýraznený oranžovou farbou) nie je možné skryť.

Základné funkcie zobrazenia

Tlačidlo Funkcia

Scroll: Potiahnite kurzor myši cez rez, hore alebo dolu.
Môžete tiež kliknúť na obrazový rez a posúvať sa kolieskom myši.

Zoom: Potiahnite kurzor myši.
• Nahor na oddialenie
• Nadol na priblíženie

Pan: Kliknite na obrazový rez a potiahnite ho kurzorom myši:
• 2D rezy: posúvajte cez rezy
• 3D rezy: otáčajte rezy

Undo: Vrátite späť svoje predchádzajúce úkony.

FIBERTRACKING
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2.3 Štúdie DTI

Načítanie a výber štúdií DTI

① ②

Obrázok 7  

Ak bola vybratá viac ako jedna štúdia DTI (napr. ak ste načítali štúdiu so šiestimi smermi difúzie a
ďalšiu štúdiu s dvanástimi smermi), pri otvorení softvéru Fibertracking sa automaticky použije
najnovšia štúdia.
Zobrazí sa výzva na overenie, či si zvolená štúdia DTI a snímky zodpovedajú ①.
Ak chcete vybrať inú množinu údajov DTI, zvoľte Data na paneli s nástrojmi a vyberte si zo
zoznamu štúdií DTI ②.

Overenie údajov DTI

Varovanie
V závislosti od konfigurácie skenera a protokolov môžu byť snímky DTI skreslené. Aby sa
zaistilo, že budú údaje správne, je potrebné snímky DTI porovnať s anatomickými údajmi a
overiť počas syntézy snímok.

Varovanie
Informácie o pôvodnej difúzii zo skenera môžu byť ovplyvnené typom, veľkosťou a
miestom nádoru. Najmä v oblastiach edémov môže dôjsť k strate alebo skresleniu
anizotropických informácií.

Systémové hlásenie

Varovanie
Množina údajov DTI a anatomické údaje (napr. MR a CT snímky) musia byť od toho istého
pacienta a musia byť označené rovnakým menom a ID pacienta. Zlúčenie množín údajov
DTI s množinami anatomických údajov od rôznych pacientov povedie k neplatným
výsledkom.

Štúdie DTI
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2.4 Vytváranie zväzkov vláken

Možnosti pre vytváranie zväzkov vláken

V softvéri Fibertracking sú k dispozícii dve možnosti pre vytváranie zväzkov vláken:

Možnosť Opis

Traktografia na zá-
klade OZ Vlákna sa sledujú cez definované oblasti záujmu (OZ).

Interaktívna trakto-
grafia

Vlákna sa sledujú a zobrazujú naživo pri navigácii údajmi snímok (nižšie
rozlíšenie).

Parametre funkcie Fibertracking

Parametre funkcie Fibertracking môžete skontrolovať a podľa potreby upraviť, aby sa vlákna v
súbore snímok sledovali optimálnym spôsobom. V závislosti od importovaných údajov DTI môže
byť potrebné upraviť predvolené nastavenia (zobrazené na obrázku nižšie).

Obrázok 8  

Funkcia Vysvetlenie

Minimum FA

Prahová hodnota FA (frakčná anizotropia) je minimálna hodnota difú-
zie, ktorá sa bude zvažovať pre traktografiu vláken.
Posúvaním jazdca meníte minimálnu frakčnú anizotropiu.
Nižšie hodnoty umožňujú difúziu v mnohých smeroch (izotropná) a
vyššie hodnoty obmedzujú difúziu pozdĺž paralelných smerov (anizo-
tropná).

Minimum Length Posúvaním jazdca nastavíte obmedzenie pre minimálnu dĺžku vláken.

Maximum Angulation
Posúvaním jazdca nastavíte uhol medzi dvoma segmentmi vláken a
tým ovplyvníte anguláciu zväzku vláken. Vyššie hodnoty umožňujú
zväzky vláken s vyššou kurvatúrou.

Vybratý zväzok vláken

Informácie o aktuálne vybratom zväzku vláken sú zobrazené v prekrývajúcom políčku. Všetky
zmeny (napr. úpravy nastavenia) a nové OZ sa okamžite použijú na aktuálne vybratý zväzok
vláken.

Súvisiace odkazy

Traktografia na základe OZ na str. 27
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Interaktívna traktografia na str. 30
Funkcie softvéru Fibertracking na str. 18

Vytváranie zväzkov vláken
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2.4.1 Traktografia na základe OZ

Základné informácie

Aby ste mohli vytvoriť zväzky vláken pomocou traktografie na základe OZ, najprv definujte oblasti
záujmu (OZ) v zvolenom súbore snímok. Algoritmus sleduje všetky vlákna, ktoré prechádzajú
definovanými OZ a spĺňajú zvolené parametre traktografie, a zahrnie ich do zväzku vláken.
Môžete vytvoriť a súčasne používať viacero oblastí záujmu. Ak napríklad zvolíte OZ v motorickej
oblasti a ďalšiu v mozgovom kmeni, umožníte tým zobrazenie dráh bielej hmoty (napr.
pyramídovej dráhy), ktoré spájajú tieto oblasti.

3D objekty

①

Obrázok 9  

Môžete vytvárať nové 3D objekty (napr. nádor) v SmartBrush (pozrite si Príručku používateľa
softvéru) alebo používať štetec OZ. Existujúce 3D objekty sa automaticky pridajú do oblasti NOT
IN USE. Ak chcete 3D objekty zobraziť, kliknite na ikonu oka ①. Ak chcete oblasti použiť na
výpočet zväzkov vláken, potiahnite ich do INCLUDE REGIONS.
POZNÁMKA: Potiahnite prstom ľubovoľný objekt alebo OZ pod položkou INCLUDE REGIONS
alebo EXCLUDE REGIONS, aby ste ju automaticky premiestnili do NOT IN USE. 

FIBERTRACKING
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Oblasť funkcií

Obrázok 10  

Funkcia Vysvetlenie

Fiber Bundle Pomocou šípok prepínate medzi dostupnými zväzkami vláken.

Create New Výberom tejto ikony vytvoríte nový prázdny zväzok vláken.

Erase Výberom tejto ikony vymažete jednotlivé vlákna v 2D alebo 3D.

Refresh Prepočítanie vláken s aktuálnymi nastaveniami.

ROI Brush Túto ikonu vyberte na vykreslenie obrysov novej 2D oblasti záujmu načrtnu-
tím oblasti v ľubovoľnom zobrazení, vrátane projekcie mozgu.

Súvisiace odkazy

Ako vytvoriť novú oblasť záujmu (OZ) na str. 29

Traktografia na základe OZ
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Ako vytvoriť novú oblasť záujmu (OZ)

①

②

Obrázok 11  

Táto možnosť vám umožňuje definovať oblasť záujmu manuálnym vytvorením objektu v súbore
snímok.

Krok

1. V oblasti funkcií vyberte ROI Brush ①.

2. Načrtnite oblasť v ľubovoľnom zobrazení, vrátane projekcie mozgu. Po uvoľnení tlačidla
myši sa objekt okamžite umiestni pod položku INCLUDE REGIONS na výpočet sledova-
nia vláken. Zväzky vláken sa vypočítajú automaticky.

3. Zatvorením ikony oka ② skryjete oblasť záujmu. Zväzky vláken sú stále viditeľné.
POZNÁMKA: Štetec OZ sleduje nový zväzok vláken prepísaním existujúceho zväzku vlá-
ken. Ak chcete existujúci zväzok vláken zachovať, vyberte Create New, aby sa vytvoril
nový zväzok vláken. 

FIBERTRACKING
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2.4.2 Interaktívna traktografia

Základné informácie

Vlákna je možné sledovať naživo pomocou funkcie Interactive. Oranžovou traktografickou
guľôčkou môžete prechádzať údajmi snímok ②. Softvér vypočíta všetky vlákna prechádzajúce
pozíciou traktografickej guľôčky, ktoré spĺňajú definované kritériá (Minimum FA, Minimum
Length a Maximum Angulation), a zobrazí ich v reálnom čase.
Interaktívna traktografia používa ako vstup pre algoritmus traktografie menej počiatočných bodov,
aby mohla poskytnúť rýchlejšie výsledky traktografie. Preto je rozlíšenie nižšie ako pre sledovaní
vláken na základe OZ.

Ako vytvoriť zväzky vláken pomocou interaktívnej traktografie

③

①

④

⑤

②

Obrázok 12  

Krok

1. Posuňte jazdec funkcie Interactive doprava ③.

2. Vyberte ľubovoľné miesto v rámci prerušovaného kruhu ① na pohybovanie traktografickej
guľôčky. Pohybovaním oranžového interaktívneho kruhu ② v ľubovoľnom zobrazení zo-
brazíte vlákna v príslušnej oblasti.

3. Potiahnutím kruhu ① definujte veľkosť interaktívnej oblasti.

4. Voliteľné: Ak chcete uložiť vlákna sledované v aktuálnej pozícii guľôčky, vyberte možnosť
Add Fibers ④.

5. Premiestnite interaktívnu guľôčku na inú pozíciu. Predtým pridané vlákna nezmiznú, ale
zobrazia sa mierne priesvitné. Opakovaním kroku 4 zbierajte a pridávajte ďalšie vlákna
do aktuálne vybratého zväzku vláken ⑤.

Interaktívna traktografia
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