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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane kontaktowe

Serwis

Jeżeli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli mają Państwo pytania bądź
problemy, prosimy o kontakt z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada,
Ameryka Środkowa i Południo-
wa

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

us.support@brainlab.com

Brazylia Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskoję-
zyczne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 5811

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

Przewidywany okres eksploatacji

Firma Brainlab zapewnia pięć lat wsparcia technicznego dla oprogramowania. W tym czasie
oferowane są aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne.

Informacja zwrotna

Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja obsługi może zawierać błędy. W razie uwag w
kwestii ulepszeń prosimy o kontakt pod adresem user.guides@brainlab.com.

Producent

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Niemcy

INFORMACJE OGÓLNE
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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

• Brainlab® jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG.
• iHelp® jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG.
• Fibertracking® jest znakiem towarowym firmy Brainlab AG.

Znaki towarowe innych firm

• Microsoft® oraz Windows® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Informacje dotyczące patentów

Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów bądź zgłoszeń patentowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.brainlab.com/patent.

Zintegrowane oprogramowanie innych firm

Niniejsze oprogramowanie jest częściowo oparte na poniższych dziełach. Pełną licencję i
informacje o prawach autorskich można znaleźć na stronach, do których prowadzą następujące
łącza:
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerxes-C++, stworzony przez Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/xerces-

c/)
• icu4c (https://github.com/unicode-org/icu/tree/master/icu4c/)
• lapack (http://www.netlib.org/lapack)
• LibJpeg8, Kuratorium OFFIS e.V. (http://www.dcmtk.org, http://www.ijg.org)
• LibJpeg16, Kuratorium OFFIS e.V. (http://www.dcmtk.org, http://www.ijg.org)
• meta (https://github.com/plstcharles/meta-licensor)
• range (https://github.com/microsoft/Range-V3-VS2015/blob/master/LICENSE.txt)

Oznaczenie CE

Znak CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymagania dy-
rektywy Rady 93/42/EWG (MDD).
Brainlab Elements Fibertracking to produkt klasy IIb według zasad podanych w
dyrektywie MDD.

Zgłaszanie incydentów związanych z tym produktem

Wymagane jest zgłaszanie wszelkich poważnych incydentów, jakie miały miejsce w związku z tym
produktem, firmie Brainlab lub, na terenie Europy, do odpowiedniego organu krajowego
odpowiadającego za nadzór nad wyrobami medycznymi.

Informacje prawne
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Sprzedaż w USA

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.3 Symbole

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie
Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnymi symbolami ostrzegawczymi. Ostrzegają o poważnym
zagrożeniu, takim jak obrażenia ciała, zgon lub inne poważne skutki związane z używaniem
lub nieprawidłowym używaniem urządzenia.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczone okrągłym symbolem ostrzegawczym. Zawierają ważne informacje
dotyczące nieprawidłowej pracy urządzenia, jego awarii, uszkodzenia urządzenia lub
mienia.

Uwagi

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

Symbole

8 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Fibertracking Wer. 2.0



1.4 Używanie systemu

Przeznaczenie

Brainlab Elements Fibertracking to aplikacja do przetwarzania i wizualizacji czaszkowych
szlaków istoty białej na podstawie danych dotyczących obrazowania tensora dyfuzji (DTI), do
zastosowania w procedurach planowania leczenia. Brainlab Elements Fibertracking można
stosować we wszystkich klinicznych schematach postępowania wymagających wizualizacji
czaszkowych szlaków istoty białej w mózgu. Samo urządzenie nie ma określonych wskazań
klinicznych.
Brainlab Elements Fibertracking można w szczególności stosować do wizualizacji szlaków istoty
białej w mózgu w celu resekcji w obrębie czaszki, planowania leczenia SRS lub w przypadkach
konturowania czaszki.

Miejsce użycia

Elements Fibertracking należy stosować:
• W środowisku gabinetów w szpitalach (np. w gabinetach planowania klinicznego) lub w

dowolnej innej lokalizacji zapewniającej dostęp do komputera
• Na platformie Brainlab na sali operacyjnej lub w pomieszczeniach odpowiednich do interwencji

chirurgicznych

Profile użytkowników

Zasadniczo aplikacja jest przeznaczona do stosowania przez członków personelu medycznego i
ich asystentów pracujących w dziedzinie neurochirurgii oraz planowania radioterapii.
W szczególności typowi użytkownicy zgodnie z definicją w opisach odpowiednich przypadków
zastosowania to:
• Neurochirurdzy, asystenci chirurgów i pielęgniarki operacyjne
• Fizycy medyczni, onkolodzy radiolodzy, dozymetryści, technicy radiologii

Populacja pacjentów

Nie ma żadnych demograficznych, regionalnych ani kulturowych ograniczeń dotyczących
pacjentów.

Weryfikacja wiarygodności

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.5 Zgodność z wyrobami medycznymi i
oprogramowaniem

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

Z tym systemem może być instalowane i stosowane wyłącznie oprogramowanie określone przez
firmę Brainlab. W celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z oprogramowaniem
medycznym firmy Brainlab należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Oprogramowanie innych firm

Fibertracking 2.0 jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Microsoft Windows Server
2003/2008, Microsoft Windows 7, 8 i 10. Aby uzyskać szczegółowe i aktualne informacje
dotyczące zgodnych systemów operacyjnych, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy
Brainlab.

Oprogramowanie w systemie Brainlab mogą instalować wyłącznie autoryzowani
pracownicy firmy Brainlab. Nie należy instalować ani usuwać jakichkolwiek aplikacji
oprogramowania.
UWAGA: System firmy Brainlab jest urządzeniem medycznym i powinien być stosowany zgodnie
z przeznaczeniem oraz umową licencyjną użytkownika końcowego systemu. Zastosowanie
oprogramowania innych producentów może niekorzystnie wpłynąć na wiarygodność systemu. 

Aktualizacje

Ostrzeżenie
Aktualizacje systemu operacyjnego (tzw. poprawki) lub oprogramowania innych firm
powinny być wykonywane po godzinach pracy klinicznej i w środowisku testowym, aby
zweryfikować poprawność działania systemu firmy Brainlab. Firma Brainlab monitoruje
Windows Hotfixes (poprawki do systemu Windows) i w przypadku określonych aktualizacji
będzie wiedzieć, czy można spodziewać się problemów. Jeśli wystąpią problemy z
poprawkami do systemu operacyjnego, należy skontaktować się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.

Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i destrukcyjnego oprogramowania

Firma Brainlab zaleca ochronę systemu przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania
antywirusowego.
Należy pamiętać, że niektóre ustawienia oprogramowania chroniącego przed destrukcyjnym
oprogramowaniem (np. skanera antywirusowego) mogą negatywnie wpływać na działanie
systemu. Jeśli wykonywane są na przykład skanowania w czasie rzeczywistym i monitorowany
jest każdy dostęp do pliku, może to spowalniać wczytywanie i zapisywanie danych pacjentów.
Firma Brainlab zaleca wyłączenie skanowania w czasie rzeczywistym i wykonywanie skanowania
antywirusowego po godzinach pracy.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, czy oprogramowanie antywirusowe nie modyfikuje żadnych katalogów
oprogramowania Brainlab, mianowicie:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab itd.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData itd.

Ostrzeżenie
Nie wolno pobierać ani instalować aktualizacji podczas planowania leczenia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na te tematy należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem
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Aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows firmy Microsoft i aktualizacje sterowników

Firma Brainlab zezwala jedynie na instalację poprawek zabezpieczeń. Nie wolno instalować
dodatków Service Pack ani aktualizacji opcjonalnych. Należy skonfigurować ustawienia w sposób
zapewniający pobieranie i instalowanie aktualizacji w prawidłowy sposób i we właściwym czasie.
Na platformach Brainlab nie wolno aktualizować sterowników.
Witryna internetowa firmy Brainlab zawiera więcej informacji na temat ustawień oraz wykaz
aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft blokowanych przez pomoc techniczną firmy Brainlab.
Adres: www.brainlab.com/updates
Hasło: WindowsUpdates!89

Zgodność DICOM

Oświadczenia o zgodności z formatem DICOM można znaleźć na stronie internetowej firmy
Brainlab pod adresem: www.brainlab.com/dicom.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.6 Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie prowadzone przez firmę Brainlabts

Fima Brainlab zaleca, aby przed rozpoczęciem korzystania z systemu wszyscy uczestnicy wzięli
udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela firmy Brainlab w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i prawidłowości użycia.

Odpowiedzialność

Ostrzeżenie
Niniejszy system stanowi wyłącznie wsparcie operującego i nie zastępuje jego
doświadczenia ani odpowiedzialności podczas użycia oprogramowania. Użytkownik musi
być zawsze w stanie kontynuować zabieg bez wsparcia systemu.
Elementy systemu i dodatkowe instrumenty mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony
personel medyczny.

Czytanie instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji opisano złożone oprogramowanie lub urządzenia medyczne, których należy
używać z zachowaniem ostrożności.
Dlatego ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu, aparatury lub oprogramowania:
• dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję przed korzystaniem ze sprzętu,
• zawsze mieli dostęp do tej instrukcji.

Szkolenie i dokumentacja
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1.7 Skróty

Lista skrótów

W tekście instrukcji obsługi mogły zostać użyte następujące skróty:

Skrót Definicja

ADC Apparent Diffusion Coefficient (rzeczywisty współczynnik dy-
fuzji)

B0 Obrazy DTI pozyskane przy b = 0 s/mm2

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (obrazowa-
nie cyfrowe i wymiana obrazów w medycynie)

DTI Diffusion Tensor Imaging (obrazowanie tensora dyfuzji)

EPI Echo Planar Imaging (obrazowanie za pomocą sekwencji
echa planarnego)

FA Fractional Anisotropy (anizotropia frakcyjna)

MRI Magnetic Resonance Imaging (obrazowanie metodą rezonan-
su magnetycznego)

INFORMACJE OGÓLNE
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2 PRZEGLĄD
OPROGRAMOWANIA

2.1 Wstęp

Zasada działania Fibertracking

Oprogramowanie Fibertracking jest oparte na obrazowaniu tensora dyfuzji (DTI), będącego
pomiarem anizotropii dyfuzji w mózgu za pomocą obrazów zależnych od dyfuzji, które zostały
zeskanowane z zastosowaniem gradientów pola magnetycznego zastosowanych w kilku
kierunkach. Oprogramowanie Fibertracking wykorzystuje skany do obliczenia kierunku dyfuzji
cząsteczek wody wzdłuż potencjalnych włókien istoty białej dla całej objętości danych.

Rysunek 1  

Algorytm podejmuje próbę identyfikacji szlaków istoty białej, podążając za głównym kierunkiem
dyfuzji pomiędzy jednym a drugim etapem, o ile wartość FA odzwierciedlająca ilość anizotropii
przekracza pewną wartość graniczną.
Fibertracking umożliwia wykrywanie struktur włóknistych w zdefiniowanym obszarze
zainteresowania na podstawie obrazów MR zależnych od dyfuzji. Wykrywanie kierunku lokalnej
dyfuzji umożliwia rekonstrukcję włókna jako linii poprzez połączenie wielu punktów. W tym
regionie algorytm wykrywa wszystkie spełniające wybrane kryteria wykrywania włókna
przechodzące przez ten obszar zainteresowania.
Dostępny jest zestaw domyślnych i niestandardowych szablonów wykrywania, a włókna można
także wykrywać interaktywnie w ramach zdefiniowanych parametrów.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Rozpoczynanie pracy

Aby użyć oprogramowania Fibertracking, potrzebne są specjalne dane MR. Dane te obejmują
obrazy zależne od dyfuzji, które są pozyskiwane za pomocą szybkich sekwencji EPI. Musi istnieć
co najmniej 7 skanów, w tym:
• Jeden skan początkowy bez zależności od dyfuzji (B0) lub z jednorodnym polem

magnetycznym.
• Co najmniej sześć skanów z gradientami pola magnetycznego (zależnych od dyfuzji)

zastosowanymi z różnych kierunków.
Dzięki tym skanom można obliczyć tensor dyfuzji, który dostarcza informacji na temat lokalnej
dyfuzji w każdym wokselu obrazu. Są to tzw. dane DTI.
Aby użyć Fibertracking, należy wczytać badanie DTI do aktualnego planu leczenia.

Dane DTI

Fibertracking wykorzystuje uruchomioną w tle usługę do automatycznego wykrywania i
wstępnego przetworzenia prawidłowych danych DTI. Oprogramowanie konwertuje dane w
badanie DTI zawierające:
• Wstępnie zarejestrowane zestawy obrazów: B0, ADC i mapy FA.
• Tensor dyfuzji, który jest wymagany do użycia Fibertracking.

Badanie DTI można wybrać w Patient Selection (patrz Instrukcja obsługi oprogramowania
Content Manager lub Patient Selection). 

Oznaczenie kolorystyczne DTI

Fibertracking opiera się na pomiarze anizotropii dyfuzji w mózgu, wykorzystując obrazy zależne
od dyfuzji pozyskane w kilku kierunkach. Dane DTI dostarczają kierunku lokalnej dyfuzji, który
może zostać zwizualizowany na oznaczonych kolorystycznie mapach 3D. Te kolorowe mapy
dostarczają informacji na temat kierunku dyfuzji wody wzdłuż potencjalnych włókien na
przekrojach.
Wielokolorowe włókna mają kolory zgodnie z następującą konwencją neurologiczną:

Kolor włókna Kierunek dyfuzji

Czerwony Lewo-prawo

Zielony Przód-tył

Niebieski Głowa-stopy

UWAGA: W zależności od kątowości obrazu kodowanie kolorystyczne włókien może być inne, niż
podano powyżej. 

Wstępne przygotowanie DTI

Obliczenie pola tensora dyfuzji na podstawie obrazów DTI i obliczenia map ADC i FA opierają się
na metodach i algorytmach, które zostały już zrecenzowane i opublikowane:
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.
3. Peled S, Friman O, Jolesz F, Westin C. Geometrically constrained two-tensor model for

crossing tracts in DWI: J Magn Reson Imaging 2006;24(9):1263-1270.

Algorytm w Fibertracking

Oprogramowanie Fibertracking jest oparte na algorytmie FACT (ang. fiber assignment by
continuous tracking – przypisywanie włókien na podstawie ciągłego wykrywania), omówionym po

Wstęp

16 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Fibertracking Wer. 2.0



raz pierwszy w publikacji Mori i wsp. z 2002 roku (Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking: principles
and strategies - A technical review. NMR Biomed 2002;15(7-8):468-480).
Aby osiągnąć płynne wyniki pomimo niskiej rozdzielczości tradycyjnych skanów DTI, tensory są
interpolowane z sąsiednich wokseli z uwzględnieniem kierunku wejściowego z poprzedniego
etapu. Próba przejścia przez obszary niejednoznaczne kierunkowo została po raz pierwszy
opisana przez Weinsteina i wsp. w 1999 r. i jest nazywana TEND (odchylenie tensora). Weinstein
D, Kindlmann G, Lundberg E.: Tensorlines. Advection-diffusion based propagation through
diffusion tensor fields. Center for Scientific Computing and Imaging, Department of Computer
Science, University of Utah. Proceedings of the conference on visualization '99.

Ostrzeżenie
Algorytm FACT do wykrywania włókien wykrywa tylko włókna spełniające aktualne
ustawienia suwaka i angulacji. Jeżeli te ustawienia będą zbyt wysokie/niskie, wyniki mogą
różnić się od prawdziwych struktur anatomicznych. W konsekwencji włókien nie należy
nigdy postrzegać jako bezwzględnego odwzorowania struktur anatomicznych. Aplikacja
wyświetla jedynie względne odzwierciedlenie lokalnej anizotropii, która jest związana ze
strukturami włóknistymi w istocie białej. Więcej informacji podano w instrukcjach
dotyczących skanowania. Można je także uzyskać u pomocy technicznej firmy Brainlab.

Ostrzeżenie
Algorytm FACT do wykrywania włókien oblicza jedynie względne odzwierciedlenie lokalnej
anizotropii związanej ze strukturami włóknistymi w istocie białej.

Ostrzeżenie
Na oryginalne informacje na temat dyfuzji pochodzące ze skanera może wpływać rodzaj,
wielkość i lokalizacja nowotworu. Informacje anizotropowe mogą zanikać lub ulegać
zaburzeniom szczególnie w obszarach objętych obrzękiem.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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2.2 Uruchamianie i zamykanie Fibertracking

Rozpoczynanie pracy w Fibertracking

Rysunek 2  

Wybrać dane DTI i odpowiadające im obrazy anatomiczne za pomocą Patient Selection lub Data
Selection. Wykonać fuzję obrazów DTI i odpowiadających im danych anatomicznych i uruchomić
aplikację Fibertracking.
UWAGA: Aby użyć aplikacji Fibertracking, należy użyć oryginalnych danych DTI i bezpośrednio
połączyć je z referencyjnym zestawem obrazów za pomocą Distortion Correction Cranial lub
Virtual iMRI Cranial. Późniejsze fuzje prowadzące do pośrednich lub licznych poprawek powinny
być wykonywane wyłącznie po użyciu aplikacji Fibertracking. 

UWAGA: Należy się upewnić, że podczas całego procesu planowania wykorzystywany jest
właściwy zestaw danych. Dane pacjenta wyświetlane są w obszarze nawigacji każdego Elementu. 

Uruchamianie i zamykanie Fibertracking
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2.3 Skróty

Informacje ogólne

Można używać przycisków do wyświetlania obrazów na pasku narzędzi lub stosować poniższe
skróty klawiaturowe i dotykowe.

Skróty klawiaturowe

Funkcja Opis Skrót klawiaturowy

Powiększanie/
pomniejszanie Powiększanie i pomniejszanie Ctrl + rolka myszy

Panorama Przesuwanie przekroju w obrębie ok-
na

Ctrl + lewy przycisk myszy i przeciąg-
nięcie

Przewijanie Przewijanie przez przekroje Rolka myszy

Środkowanie
obiektu

Środkowanie aktualnego obiektu w
centrum wszystkich widoków

Ctrl + jedno kliknięcie przyciskiem
myszy

Pędzel ROI Zmiana wielkości pędzla Alt + rolka myszy

Skróty na ekranie dotykowym

Funkcja Opis Skrót na ekranie dotykowym

Powiększanie/
pomniejszanie Powiększanie i pomniejszanie

Dotknąć dwoma palcami na przekroju
obrazu i rozsunąć palce lub zbliżyć je
do siebie

Panorama Przesuwanie obrazu na widoku
Dotknąć przekroju obrazu dwoma
palcami i przeciągnąć do wybranej lo-
kalizacji

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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2.4 Układ ekranu

Układ ekranu głównego

⑤④
③①

② ⑥

⑦

Rysunek 3  

Nr Element Opis

① Dane i informacje o bada-
niu DTI

Dostarcza informacji na temat wybranego zestawu obrazów:
• Data i godzina
• Badanie DTI

② Obszar widoków Przedstawia dane obrazu w projekcji mózgowej, osiowej, czo-
łowej, strzałkowej lub widok 3D.

③ Informacje o wiązce włó-
kien

Dostarcza informacji o aktualnie wybranej wiązce włókien.
Po wybraniu informacji o wiązce włókien Data Selection ot-
wiera się bezpośrednio na właściwościach wiązki włókien:
• Basis
• Average FA
• Average Length
• Name
• Comment (np. użyte badanie DTI, ROI, ustawienia)

④ Pasek boczny

• Zawiera listę domyślnych i niestandardowych TRACKING
TEMPLATES

• Zawiera listę ROI, które można arbitralnie przesuwać do op-
cji INCLUDE REGIONS, EXCLUDE REGIONS lub NOT IN
USE

UWAGA: Opcja TRACKING TEMPLATES jest dostępna wy-
łącznie w przypadku wykrywania opartego na ROI. Ta opcja
nie może zostać użyta z funkcją Interactive. 

⑤ Alerts Otworzyć tę zakładkę, aby wyświetlić ewentualne alerty i/lub
dodatkowe informacje.

⑥ Data Otworzyć tę zakładkę, aby zmienić badanie DTI, obrazy, ukła-
dy, wiązki włókien i obiekty.

Układ ekranu
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Nr Element Opis

⑦ Pasek narzędzi

Dostarcza różnych funkcji:
• Funkcje wyświetlania obrazów
• Funkcje tworzenia wiązki włókien
• Funkcja Interactive
• Dostęp do parametrów Fibertracking

Układy danych

Rysunek 4  

Poza widokami przekrojów osiowych, strzałkowych i czołowych aplikacja Fibertracking może
wyświetlić Brain Projection i widok 3D.
Aby przełączać się pomiędzy widokami, należy wybrać Data z paska narzędzi i wybrać widok
spośród opcji Layouts.
Widok projekcji mózgowej to dwuwymiarowa projekcja mózgu na obiekt podobny do półsfery,
który rozwija stryktury mózgowe, uwidaczniając zakręty i bruzdy bez podziału. Taki widok może
zostać obliczony jedynie na podstawie anatomicznych danych obrazowych MR w wysokiej
rozdzielczości, które zostały zarejestrowane jednocześnie z wstępnie przetworzonymi danymi
DTI. Anatomiczne dane obrazowe MR w wysokiej rozdzielczości muszą zostać pozyskane w tym
samym klastrze czasowym co wybrane badanie DTI. Różnica czasowa nie może przekroczyć
12 godzin.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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Widok Opis

Brain Projection

• Na górze: widok projekcji mózgowej.
• Na dole po lewej: widok 3D.
• Na dole po prawej: można wybrać spośród widoków: osiowego,

czołowego, strzałkowego.

Overview

• Na górze po lewej: widok 3D (można wybrać spośród widoków:
osiowego, czołowego, strzałkowego).

• Na górze po prawej: widok osiowy.
• Na dole po lewej: widok strzałkowy.
• Na dole po prawej: widok czołowy.

3D

• Widok 3D.
• Wyłącznie w celu przeglądania.

UWAGA: Korzystanie z aplikacji Fibertracking nie jest możliwe
w tym układzie widoku. 

Funkcje wyświetlania obrazów

Za pomocą różnych funkcji wyświetlania obrazów, dostępnych na pasku narzędzi, można
wpływać na widoki podczas sprawdzania i modyfikacji obiektów.

Przycisk Funkcja Opis

Przesuwanie przekroju na
widoku

• Ustawić szczegóły obrazu w wymaganej lokalizacji.
• Przeciągnąć mysz, aby przenieść szczegóły obra-

zu do pożądanej lokalizacji.
• Wybrać pożądaną lokalizację, aby wyśrodkować

obraz wokół tej lokalizacji.

Przewijanie przez wszyst-
kie przekroje na widoku

• Przeciągnąć w górę/lewo lub w dół/prawo, aby
obejrzeć wszystkie przekroje.

• Użyć rolki myszy.

Powiększanie lub pomniej-
szanie

• Przeciągnąć w górę/lewo (pomniejszenie) lub w
dół/prawo (powiększenie).

• W przypadku ekranu dotykowego nacisnąć obraz
dwoma palcami i zsunąć (pomniejszenie) lub roz-
sunąć (powiększenie) palce.

Undo Undo: cofnięcie poprzedniej czynności.

Narzędzia tworzenia wiązki włókien

Rysunek 5  

Układ ekranu
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Funkcja Objaśnienie

Fiber Bundle Za pomocą strzałek można przełączać pomiędzy dostępnymi wiązkami włó-
kien.

Create New Wybrać tę ikonę, aby utworzyć nową, pustą wiązkę włókien.

Erase Wybrać tę ikonę, aby usunąć pojedyncze włókna w 2D lub 3D.

Refresh Ponownie oblicza włókna z wykorzystaniem aktualnych ustawień.

ROI Brush Wybrać tę ikonę, aby wykreślić kształt nowego obszaru zainteresowania 2D,
rysując kształty w dowolnym z widoków, w tym w projekcji mózgowej.

Parametry Fibertracking

Parametry Fibertracking można sprawdzać i regulować (jeśli to konieczne), aby optymalnie
wykrywać włókna w zestawie obrazów. W zależności od zaimportowanych danych DTI może zajść
konieczność dostosowania ustawień domyślnych (przedstawionych na rysunku poniżej).

Rysunek 6  

Funkcja Objaśnienie

Minimum FA

Wartość FA (anizotropia frakcyjna) odzwierciedla ilość anizotropii (kie-
runkowość) każdego woksela. Algorytm podąża za główną ścieżką
kierunku dyfuzji, o ile wartość FA przekracza pewną wartość granicz-
ną.
Aby zmienić minimalną wartość anizotropii frakcyjnej, należy przesu-
nąć suwak.
Niższe wartości pozwalają na dyfuzję w różnych kierunkach (izotropo-
wo), a wyższe wartości ograniczają dyfuzję wzdłuż kierunków równo-
ległych (anizotropowo).

Minimum Length Przesunąć suwak, aby ustawić ograniczenie dla minimalnej długości
włókien.

Maximum Angulation
Przesunąć suwak, aby ustawić kąt między dwoma segmentami włók-
na, a tym samym wpłynąć na wygięcie wiązki włókien. Wyższe wartoś-
ci dopuszczają wiązki włókien o większej krzywiźnie.

Aby poprawić wydajność i zmniejszyć zużycie pamięci, liczba punktów w wiązce włókien jest
zredukowana dzięki użyciu algorytmu Douglasa-Peuckera. Algorytm ten dziesiątkuje krzywą
złożoną z odcinków liniowych na podobną krzywą o mniejszej liczbie punktów, zapewniając, że
kształt włókna nie ulega istotnej zmianie poprzez zdefiniowanie maksymalnego dozwolonego
odchylenia. Może to jednak doprowadzić do uzyskania nieco zmienionych wartości dla średniej
FA i/lub minimalnej długości.

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA
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3 KORZYSTANIE Z
FIBERTRACKING

3.1 Badania DTI

Wczytywanie i wybieranie badań DTI

②①

Rysunek 7  

Jeżeli wybrano więcej niż jedno badanie DTI (np. jeżeli wczytano badanie z sześcioma kierunkami
dyfuzji i drugie badanie z dwunastoma kierunkami dyfuzji), po otwarciu Fibertracking
automatycznie użyte zostanie najnowsze badanie.
Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o weryfikację, czy wybrane badanie DTI i obrazy
odpowiadają sobie ①.
Aby wybrać inny zestaw danych DTI, wybrać opcję Data z paska narzędzi i wybrać z listy badań
DTI ②.
UWAGA: Danych DTI wygenerowanych za pomocą aplikacji Fibertracking 1.0 nie można użyć w
wersji 2.0. W takim przypadku stare badanie DTI zostanie wyszarzone, a nowe badanie DTI
zostanie obliczone automatycznie. 

Weryfikacja danych DTI

UWAGA: W zależności od konfiguracji i protokołów skanera obrazy DTI mogą być zniekształcone.
Aby upewnić się, że dane są poprawne, należy porównać obrazy DTI z danymi anatomicznymi i
zweryfikować je podczas fuzji obrazów. 

KORZYSTANIE Z FIBERTRACKING
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UWAGA: Zestaw danych DTI i dane anatomiczne (np. obrazy MR lub TK) muszą pochodzić od
tego samego pacjenta i muszą być oznaczone tym samym imieniem i nazwiskiem oraz
identyfikatorem pacjenta. Łączenie zestawów danych DTI z zestawami danych anatomicznych
innych pacjentów doprowadzi do uzyskania nieprawidłowych wyników. 

Ostrzeżenie
Na oryginalne informacje na temat dyfuzji pochodzące ze skanera może wpływać rodzaj,
wielkość i lokalizacja nowotworu. Informacje anizotropowe mogą zanikać lub ulegać
zaburzeniom szczególnie w obszarach objętych obrzękiem.

Badania DTI
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3.2 Tworzenie wiązek włókien

Informacje ogólne

Aby utworzyć wiązki włókien z wykorzystaniem wykrywania opartego o ROI, algorytm
Fibertracking wykrywa wszystkie włókna przechodzące przez zdefiniowane ROI i spełniające
wybrane parametry wykrywania, a następnie uwzględnia je w wiązce włókien.
Aby utworzyć ROI można:
• Ręcznie obrysować obiekty za pomocą opcji SmartBrush (np. guz)
• Użyć opcji Anatomical Mapping do automatycznego posegmentowania niektórych struktur
• Użyć opcji ROI Brush
• Wybrać wstępnie zdefiniowane ROI TRACKING TEMPLATES, gdzie struktury są również

automatycznie posegmentowane
Można również tworzyć i wykorzystywać wiele ROI jednocześnie. Na przykład: wybranie jednego
ROI w korze ruchowej i drugiego w pniu mózgu umożliwia wyświetlenie szlaków istoty białej (np.
dróg piramidowych) łączących te obszary.

Opcje tworzenia wiązek włókien

Istnieją różne metody, które można wykorzystać do tworzenia wiązek włókien w Fibertracking:

Opcja Opis

Ręcznie zarysowane
ROI

Włókna są wykrywane z ręcznie zarysowanymi obszarami zainteresowa-
nia (ROI).

Istniejące obiekty 3D Włókna mogą być wykrywane za pomocą istniejących obiektów 3D jako
ROI.

W oparciu o szablon Wstępnie zdefiniowane szablony ROI są dostępne do wykorzystania w
aplikacji Fibertracking.

Tryb interaktywny Włókna są wykrywane i wyświetlane interaktywnie podczas nawigacji
przez dane obrazowe.

Wykrywanie interaktywne można połączyć z jednym dodatkowym statycznym ROI, aby zobaczyć
łączące wiązki włókien.

Powiązane tematy

Aplikacja Fibertracking z ręcznie zarysowanym ROI na str. 28
Aplikacja Fibertracking z istniejącymi obiektami 3D na str. 29
Korzystanie z aplikacji Fibertracking na podstawie szablonu na str. 30
Wykrywanie interaktywne na str. 32

KORZYSTANIE Z FIBERTRACKING
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3.3 Aplikacja Fibertracking z ręcznie zarysowanym
ROI

Zakreślanie nowego obszaru zainteresowania (ROI)

①

②

Rysunek 8  

Ta opcja pozwala zdefiniować obszar zainteresowania poprzez ręczne utworzenie obiektu w
zestawie obrazów.

Krok

1. Wybrać ROI Brush ② w obszarze funkcji.

2. Zaznaczyć obszar w dowolnym z widoków, z projekcją mózgową włącznie. Po zwolnieniu
przycisku myszy obiekt zostanie natychmiast umieszczony w obszarze INCLUDE RE-
GIONS w celu obliczenia wykrywania włókien. Wiązki włókien są obliczane automatycz-
nie.

3. Zamknąć ikonę oka ①, aby ukryć obszar zainteresowania. Wiązki włókien nadal będą wi-
doczne.
UWAGA: Bezpośrednio po rozpoczęciu nowego obliczenia wykrywania (np. poprzez ręcz-
ne zarysowanie ROI za pomocą pędzla ROI) aktualnie wybrana wiązka włókien zostaje
nadpisana. Jeżeli istniejąca wiązka włókien ma zostać zachowana, należy wybrać opcję
Create New, aby utworzyć nową wiązkę włókien. 

Aplikacja Fibertracking z ręcznie zarysowanym ROI
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3.4 Aplikacja Fibertracking z istniejącymi obiektami
3D

Informacje ogólne

Obiekty 3D są dostępne do wykorzystania jako INCLUDE REGIONS lub EXCLUDE REGIONS w
aplikacji Fibertracking.

Rysunek 9  

Funkcja Objaśnienie

INCLUDE REGIONS
Przeciągnąć tutaj obiekty lub ręcznie zarysowane ROI, aby użyć ich ja-
ko INCLUDE REGIONS do obliczeń w aplikacji Fibertracking. Uzyska-
na wiązka włókien będzie przecinać wszystkie zlokalizowane tutaj ROI.

EXCLUDE REGIONS

Przeciągnąć obiekty lub ręcznie zarysowane ROI do EXCLUDE RE-
GIONS, aby wykluczyć je z obliczeń w aplikacji Fibertracking. Uzyska-
na wiązka włókien nie będzie przecinać żadnego ze zlokalizowanych
tutaj ROI.

NOT IN USE
Tutaj wymienione zostaną wszystkie dostępne i istniejące obiekty 3D
pobrane z atlasu uniwersalnego. Te obiekty nie są brane pod uwagę
podczas obliczeń w aplikacji Fibertracking.

UWAGA: Przeciągnąć kursorem po dowolnym obiekcie lub ROI w obszarze INCLUDE REGIONS
lub EXCLUDE REGIONS, aby automatycznie przenieść go do obszaru NOT IN USE. 

KORZYSTANIE Z FIBERTRACKING
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3.5 Korzystanie z aplikacji Fibertracking na
podstawie szablonu

Szablony ROI

Rysunek 10  

Opcji TRACKING TEMPLATES można użyć wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:
• Dostępny jest dopasowany zestaw obrazów anatomicznych w wysokiej rozdzielczości.
• Różnica w czasie skanowania pomiędzy DTI a tym zestawem obrazów anatomicznych w

wysokiej rozdzielczości nie przekracza konfigurowalnej różnicy czasu (domyślnie: 12 godzin).
Jeśli nie ma dopasowanego zestawu obrazów anatomicznych połączonego z aktualnie wybranym
badaniem DTI, należącego do tego samego klastra czasowego DTI, opcja TRACKING
TEMPLATES nie będzie aktywna.
Zestaw obrazów, który jest wybrany jako podstawowy zestaw obrazów do segmentacji obiektów
szablonów ROI, to ten sam zestaw obrazów, który jest przedstawiony na widoku Brain
Projection. Ten zestaw obrazów został wybrany jako zestaw obrazów o najlepszej rozdzielczości,
biorąc pod uwagę klaster czasowy aktualnie wybranego badania DTI.
Użytkownik może wybrać szablon domyślny lub utworzyć szablon niestandardowy do wykrywania
włókien wiązek.
Dostępne są następujące domyślne TRACKING TEMPLATES:
• Arcuate Fasciculus Left
• CST Motor Left
• CST Motor Right
• DRT Left
• DRT Right
• Full Brain
• Hand Motor Left
• Hand Motor Right
• Tumor (tylko, jeśli dostępny)

UWAGA: Szablony domyślne są wyróżnione czarnym tłem. Szablony niestandardowe są
wyróżnione szarym tłem. 

UWAGA: Szablony ROI wymagają platform posiadających co najmniej 8 GB pamięci RAM i nie są
dostępne w Kick 1.x. 

Korzystanie z aplikacji Fibertracking na podstawie szablonu
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Tworzenie niestandardowego szablonu wykrywania

②

③

④

①

Rysunek 11  

Krok

1. Wybrać INCLUDE REGIONS i EXCLUDE REGIONS jako parametry dla szablonu ①.

2. Ustawić kryteria zatrzymania dla Minimum FA, Minimum Length i Maximum Angula-
tion ④.

3. Opcja Custom ③ zostanie automatycznie wybrana jako TRACKING TEMPLATE, a opcja
Save Template będzie aktywna.

4. Wybrać Save Template i wpisać znaczącą nazwę dla szablonu niestandardowego ②.

5. Wybrać OK.

Usuwanie niestandardowego szablonu wykrywania

Niestandardowe szablony wykrywania są oznaczone szarym tłem i pojawiają się na górze listy.

Krok

1. Wybrać szablon z menu.

2. Wybrać Delete Template

KORZYSTANIE Z FIBERTRACKING
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3.6 Wykrywanie interaktywne

Informacje ogólne

Włókna można wykrywać na żywo za pomocą funkcji Interactive. Pomarańczową sfera
wykrywania można przenosić na danych obrazowych. Oprogramowanie oblicza wszystkie włókna
biegnące przez położenie sfery wykrywania, które spełniają zdefiniowane kryteria (Minimum FA,
Minimum Length oraz Maximum Angulation), i wyświetla je w czasie rzeczywistym.
Wykrywanie interaktywne wykorzystuje mniej punktów wyjścia jako informacje początkowe dla
algorytmu wykrywania, aby zapewnić szybsze wyniki. Dlatego rozdzielczość w tym przypadku jest
niższa niż w przypadku wykrywania włókien w oparciu o ROI.
Wykrywanie interaktywne umożliwia również połączenie sfery z jednym obiektem ROI.

Tworzenie wiązek włókien za pomocą wykrywania interaktywnego

①

④

⑤

②
③

Rysunek 12  

Krok

1. Przełączyć pasek funkcji Interactive w prawo ③.

2. Wybrać dowolne miejsce na okręgu zaznaczonym przerywaną linią ①, aby poruszać się
po sferze wykrywania. Poruszać pomarańczową sferą wykrywania ④ na dowolnym wido-
ku, aby zobaczyć włókna w tym obszarze.

3. Zdefiniować wielkość sfery wykrywania, przeciągając okrąg ⑤.
Opcjonalnie: drugi obiekt 3D/ROI można wybrać jako INCLUDE REGION, aby zbadać
łączność włókna pomiędzy interaktywną sferą i ROI.

4. Opcjonalnie: wybrać Add Fibers ②, aby zapisać włókna wykryte w aktualnym położeniu
sfery.

5. Przesunąć sferę interaktywną do innego położenia. Poprzednio dodane włókna nie znika-
ją, są za to wyświetlane w postaci lekko przezroczystej.
Powtórzyć czynność 4, aby zgromadzić i dodać kolejne włókna do aktualnie wybranej
wiązki włókien ①.

Wykrywanie interaktywne
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3.7 Modyfikowanie wiązek włókien i obiektów

Informacje o modyfikowaniu wiązek włókien i obiektów

Po utworzeniu wiązki włókien lub obiektu można je dalej modyfikować za pomocą aplikacji
Fibertracking.

Modyfikowanie wiązek włókien i obiektów

① ④

⑤
⑥

③②

⑦

Rysunek 13  

Krok

1. Otworzyć okno dialogowe Data i odpowiednią strzałkę ③ obok Fiber Bundles lub Ob-
jects, aby wyświetlić listę wiązek włókien lub obiektów.

2. W opcji Fiber Bundles lub Objects wybrać strzałkę obok żądanego obiektu, aby otwo-
rzyć okno dialogowe właściwości ④.
UWAGA: Nowo utworzone wiązki włókien / obiekty mogą zostać usunięte całkowicie, zaś
istniejące wiązki włókien / obiekty (np. z poprzednich sesji planowania) są usuwane tylko
z aktualnego wyboru i pozostają w Patient Selection. 

3. W oknie dialogowym właściwości można:
• Zmienić nazwę
• W opcji Color ⑤ wybrać z palety nowy kolor dla wiązki włókien lub obiektu
• Przekształcić wiązkę włókien w obiekt 3D za pomocą opcji Convert ⑥ (dostępna jedy-

nie dla wiązek włókien)
• Usunąć wiązkę włókien lub obiekt za pomocą opcji Delete ⑦
• Wyświetlić dodatkowe informacje (podstawa i rodzaj)
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Krok

4. Kliknąć ikonę zamkniętego oka ②, aby ukryć wszystkie wiązki włókien zawarte w planie
(poza aktualnie wybraną).

5. Kliknąć symbol wiązki włókien, aby ukryć tylko określoną wiązkę włókien (o ile nie jest wy-
brana). Nie można ukryć wybranej wiązki włókien (podświetlonej kolorem pomarańczo-
wym) ①.

Tworzenie nowych obiektów 3D

Nowe obiekty 3D można utworzyć z wiązek włókien z użyciem systemów nawigacji innych
producentów lub dalszego przetwarzania za pomocą oprogramowania RT (np. guz w
SmartBrush).

Modyfikowanie wiązek włókien i obiektów
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