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VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1

Kontaktní údaje

Podpora
Pokud v této příručce nenajdete požadované informace nebo pokud máte nějaké dotazy či
problémy, obraťte se na podporu společnosti Brainlab:
Region

Telefon a fax

E-mail

Spojené státy, Kanada, Střední
a Jižní Amerika

Telefon: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazílie

Telefon: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Velká Británie

Telefon: +44 1223 755 333

Španělsko

Telefon: +34 900 649 115

Francie a francouzsky mluvící
regiony

Telefon: +33 800 676 030

Afrika, Asie, Austrálie, Evropa

Telefon: +49 89 991568
1044
Fax: +49 89 991568 5811

Japonsko

Telefon: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

support@brainlab.com

Očekávaná servisní životnost
Společnost Brainlab poskytuje pro softwarové aplikace servis po dobu pěti let. Během tohoto
období jsou nabízeny aktualizace programu i podpora na místě.

Připomínky uživatelů
Navzdory pečlivé kontrole může tato příručka obsahovat chyby. Máte-li nějaké návrhy na zlepšení,
prosíme obraťte se na user.guides@brainlab.com.

Výrobce
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Německo
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1.2

Právní informace

Autorská práva
Tato příručka obsahuje patentované informace chráněné autorským právem. Je zakázáno
jakoukoli část této příručky reprodukovat nebo překládat bez výslovného písemného souhlasu
společnosti Brainlab.

Ochranné známky společnosti Brainlab
• Brainlab® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.
• iHelp® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.
• Fibertracking® je ochranná známka společnosti Brainlab AG.

Ochranné známky jiných společností
• Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation
v USA a jiných zemích.

Informace o patentech
Tento produkt může být chráněn jedním nebo několika patenty nebo podanými patentovými
přihláškami. Podrobnosti viz: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný software třetí strany
Tento program je částečně založen na následujícím díle. Plnou licenci a oznámení o autorských
právech lze nalézt na níže uvedených odkazech:
• 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)
• Xerces-C++, vyvinuto společností 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)

Označení CE
Označení CE znamená, že produkt společnosti Brainlab splňuje základní požadavky směrnice Rady 93/42/EHS („MDD“).
Podle pravidel stanovených směrnicí MDD je aplikace Brainlab Elements Fibertracking produktem třídy IIb.

Hlášení incidentů souvisejících s produktem
Jste povinni hlásit všechny závažné incidenty, které se mohly vyskytnout v souvislosti s tímto
produktem společnosti Brainlab a v rámci Evropy příslušnému vnitrostátnímu příslušnému orgánu
pro zdravotnické prostředky.
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Prodej v USA
Americké federální zákony omezují prodej tohoto zařízení lékařům nebo na objednávku lékaře.
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1.3

Symboly

Varování
Varování
Varování jsou označena symbolem výstražného trojúhelníku. Obsahují velmi důležité
bezpečnostní informace o možnosti zranění, úmrtí nebo jiných vážných následcích
spojených s použitím nebo nesprávným použitím zařízení.

Výstraha
Výstrahy jsou označeny kruhovým varovným symbolem. Obsahují důležité informace
týkající se případných poruch zařízení, selhání zařízení, poškození zařízení nebo poškození
majetku.

Poznámky
POZNÁMKA: poznámky jsou formátovány kurzívou a uvádějí další užitečné rady.
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1.4

Používání systému

Účel použití
Brainlab Elements Fibertracking je aplikace pro zpracování a vizualizaci drah kraniální bílé
hmoty na základě dat Diffusion Tensor Imaging (DTI) pro použití u postupů plánování léčby.
Aplikaci Brainlab Elements Fibertracking lze používat při všech klinických pracovních postupech,
které vyžadují vizualizaci drah kraniální bílé hmoty v mozku. Produkt samotný nemá žádné
konkrétní klinické indikace.
Aplikaci Brainlab Elements Fibertracking lze konkrétně použít k vizualizaci drah bílé hmoty v
mozku u resekce lbi, plánování léčby pomocí SRS nebo v případech konturování lebky.

Místo použití
Aplikace Elements Fibertracking se používá:
• V prostředí nemocniční kanceláře (např. kanceláři kliniky, kde se zákroky plánují) nebo na
jakémkoliv místě s počítačem
• Na platformě Brainlab na operačním sále nebo v místnostech vhodných pro chirurgické
zákroky

Profily uživatelů
Aplikace je obecně určena k použití lékařskými profesionály a jejich asistenty, kteří pracují v
oblasti neurochirurgie a plánování radioterapie.
Typickými uživateli jsou konkrétně ti, kteří jsou v popsaných případech vhodného použití popsáni:
• Neurochirurgové, asistenti chirurgů a sálové sestry sestry
• Lékařští fyzici, radiační onkologové, dozimetristé, radiační technologové

Dotčená skupina pacientů
Pro pacienty neexistují žádná demografická, regionální ani kulturní omezení.

Kontrola hodnověrnosti
Varování
Před léčbou pacienta zkontrolujte věrohodnost veškerých vstupních i výstupních informací
systému.

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Fibertracking Ver. 2.0
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1.5

Kompatibilita se zdravotnickými prostředky a
softwarem

Kompatibilní lékařský software společnosti Brainlab
Do systému se smí instalovat a se systémem se smí používat pouze lékařský software Brainlab
specifikovaný společností Brainlab. Kontaktujte pracovníky technické podpory společnosti
Brainlab, kteří vám objasní podrobnosti ohledně kompatibility s lékařským softwarem společnosti
Brainlab.

Software od jiných společností než Brainlab
Aplikace Fibertracking 2.0 je kompatibilní s operačními systémy Microsoft Windows Server
2003/2008, Microsoft Windows 7, 8 a 10. Detailní a aktuální informace o kompatibilitě operačních
systémů zjistíte u podpory společnosti Brainlab.
Programy mohou na systém Brainlab instalovat pouze oprávnění zaměstnanci společnosti
Brainlab. Neinstalujte ani neodstraňujte žádné softwarové aplikace.
POZNÁMKA: systém Brainlab je lékařské zařízení, které musíte používat v souladu se
zamýšleným účelem a licenčním ujednáním pro koncového uživatele systému. Použití softwaru
třetích stran může negativně ovlivnit spolehlivost systému.

Aktualizace
Varování
Aktualizace operačního systému (opravy hotfix) nebo softwaru jiných výrobců by se měly
provádět mimo klinické hodiny a ve zkušebním prostředí, aby se ověřila správná činnost
systému Brainlab. Společnost Brainlab monitoruje uvolněné opravy hotfix pro systém
Windows a u některých aktualizací bude vědět, zda se mohou očekávat problémy. V
případě potíží s opravami operačního systému hotfix kontaktujte technickou podporu
společnosti Brainlab.

Antivirové kontroly a malware
Společnost Brainlab doporučuje chránit systém pomocí nejmodernějšího antivirového softwaru.
Uvědomte si však, že některá nastavení ochrany proti škodlivému softwaru (např. Antivirový
program) mohou negativně ovlivnit výkon systému. Pokud se například provádí antivirová kontrola
v reálném čase a monitoruje každý přístup k souborům, může být načítání a ukládání dat pacientů
zpomaleno. Společnost Brainlab doporučuje kontrolu v reálném čase vypnout a provádět
antivirové kontroly během neklinických hodin.
Varování
Ujistěte se, že váš antivirový software neupravuje žádné adresáře Brainlab, konkrétně:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, atd.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, atd.
Varování
Během plánování léčby nestahujte ani neinstalujte aktualizace.
Další informace týkající se této problematiky získáte od společnosti Brainlab.

Aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft pro systém Windows a aktualizace ovladačů
Společnost Brainlab umožňuje pouze instalaci bezpečnostních záplat. Neinstalujte aktualizace
Service Pack a volitelné aktualizace. Zkontrolujte své nastavení, abyste zajistili, že aktualizace
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budou staženy a nainstalovány správně a ve vhodnou dobu. Neaktualizujte ovladače na
platformách Brainlab.
Další informace o nastavení a seznam Microsoft Security Updates (Aktualizace zabezpečení
společnosti Microsoft) blokovaných podporou Brainlab naleznete na webové stránce společnosti
Brainlab.
Adresa: www.brainlab.com/updates
Heslo: WindowsUpdates!89

Shoda DICOM
Prohlášení o shodě DICOM lze najít na domovské stránce společnosti Brainlab na adrese:
www.brainlab.com/dicom.
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1.6

Školení a dokumentace

Zaškolení Brainlab
Společnost Brainlab doporučuje, aby se před použitím systému všichni uživatelé zúčastnili
školicího programu pořádaného zástupcem společnosti Brainlab, aby se zajistilo bezpečné
a vhodné používání.

Odpovědnost
Varování
Tento systém slouží chirurgovi nebo uživateli výhradně jako doplňující pomůcka a žádným
způsobem nezastupuje ani nenahrazuje poznatky a/nebo zodpovědnost chirurga nebo
uživatele během použití. Uživatel musí vždy mít možnost pokračovat bez pomoci systému.
Pouze vyškolený zdravotnický personál smí provozovat součásti systému a příslušenství.

Prostudování uživatelských příruček
Tato příručka popisuje komplexní lékařský program nebo lékařské přístroje, které je třeba používat
s opatrností.
Je proto důležité, aby všichni uživatelé systému, nástroje nebo softwaru:
• pečlivě prostudovali tuto příručku před tím, než začnou zařízení používat
• měli k této příručce neustálý přístup

12
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1.7

Zkratky

Seznam zkratek
Tato uživatelská příručka může obsahovat následující zkratky:
Zkratky

Definice

ADC

Apparent Diffusion Coefficient (Zdánlivý difúzní koeficient)

B0

DTI snímky pořízené při b = 0 s/mm2

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (Digitální zobrazování a komunikace v medicíně)

DTI

Diffusion Tensor Imaging (Zobrazování tenzorů difúze)

EPI

Echo Planar Imaging (Echo-planární zobrazení)

FA

Frakční anizotropie

MRI

Magnetic Resonance Imaging (Zobrazování magnetickou rezonancí)

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Fibertracking Ver. 2.0
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PŘEHLED PROGRAMU

2.1

Úvod

Základ pro Fibertracking
Aplikace Fibertracking je založena na zobrazení tenzorů difúze (DTI), což je měření difúzní
anizotropie v mozku pomocí difúzí váženého zobrazení nasnímaného gradienty magnetického
pole v několika směrech. Software Fibertracking skeny používá k vypočtení směru difúze
molekul vody podél potenciálních vláken bílé hmoty pro celý objem dat.

Obrázek 1
Sledováním hlavního směru difúze od jednoho kroku k druhému se algoritmus snaží identifikovat
dráhy bílé hmoty, pokud hodnota FA, která odráží rozsah anizotropie, překračuje určitou hranici.
Funkce Fibertracking umožňuje sledovat struktury vláken v definované oblasti zájmu na základě
difúzně vážených MR snímků. Sledování směru lokální difúze umožňuje propojením řady bodů
rekonstrukci vlákna jako čáry. V této oblasti sleduje algoritmus všechna vlákna touto oblastí zájmu
procházející, která splňují zvolené parametry sledování.
K dispozici je sada implicitních a na míru upravených sledovacích šablon a vlákna lze také
sledovat interaktivně pomocí definovaných parametrů.

Začínáme
Pro práci s aplikací Fibertracking jsou potřeba speciální MR data. Tato data obsahují difúzí
vážené zobrazení, která se získávají pomocí rychlých EPI sekvencí. K dispozici musí být
minimálně 7 skenů, které obsahují:
Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Fibertracking Ver. 2.0
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• Jeden základní sken bez difúzního vážení (B0) nebo s homogenním magnetickým polem.
• Alespoň šest skenů s gradienty magnetického pole (vážených difúzí) z několika směrů.
S těmito skeny lze vypočítat tenzor difúze, který poskytuje informace o lokální difúzi pro každý
voxel zobrazení. Tomu se říká data DTI.
Chcete-li začít aplikaci Fibertracking používat, nahrajte do aktuálního léčebného plánu studii
DTI.

Data DTI
Aplikace Fibertracking využívá službu, která běží na pozadí, aby automaticky detekovala a
předzpracovala platná data DTI. Software převádí data do studie DTI, která obsahuje:
• Předem registrované sady snímků: B0, ADC a FA mapy.
• Tenzor difúze, který je pro aplikaci Fibertracking nutný.
DTI studii lze zvolit z nabídky Patient Selection (viz Content Manager nebo Patient Selection v
Uživatelské příručce k programu).

Barevné kódování DTI
Aplikace Fibertracking vychází z měření difúzní anizotropie v mozku pomocí difúzně vážených
snímků pořízených v několika směrech. Data DTI poskytují směr lokální difúze, který lze
vizualizovat v barevně odlišených 3D mapách. Tyto barevné mapy poskytují informace o směru
difúze vody podél potenciálních vláken v řezech.
Vícebarevná vlákna jsou kolorována v souladu s následujícími neurologickými zvyklostmi:
Barva vlákna

Směr difúze

Červená

Levá-pravá

Zelená

Anterior-posterior

Modrá

Hlava-nohy

POZNÁMKA: barevné kódování vlákna se může od výše uvedeného lišit dle angulace snímku.

Předběžné zpracování DTI
Výpočet pole tenzoru difúze z DTI snímků a výpočet map ADC a FA vycházejí z metod a
algoritmů, které již byly revidovány a zveřejněny v odborných publikacích:
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.

Algoritmus funkce Fibertracking
Aplikace Fibertracking využívá algoritmus FACT (fiber assignment by continuous tracking
(identifikace vláken pomocí kontinuálního sledování)), který jako první publikoval Mori a kol. v
roce 2002 (Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking: principles and strategies - A technical review. NMR
Biomed 2002;15(7-8):468-480).
Aby bylo možné získat bezvadné snímky, přestože rozlišení tradičních DTI skenů je nízké, jsou
tenzory interpolovány z okolních voxelů s ohledem na nastupující směr z předchozího kroku.
Tento pokus o průchod oblastmi s nejasnými směry poprvé popsali Weinstein a kol. v roce 1999 a
nazývá se TEND (tensor deflection (odchylka tenzoru)). 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.
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Varování
Algoritmus FACT pro sledování vláken sleduje pouze vlákna, která odpovídají aktuálnímu
nastavení slideru a angulace. Jsou-li tato nastavení příliš vysoká/ nízká, výsledky se
mohou od skutečných anatomických struktur lišit. Z toho vyplývá, že na vlákna by se nikde
nemělo pohlížet jako na absolutní znázornění anatomických struktur. Aplikace ukazuje
relativní znázornění lokální anizotropie, která se týká pouze struktur vláken v bílé hmotě.
Pro další informace nahlédněte do návodu ke skenování nebo kontaktujte podporu
Brainlab.
Varování
Algoritmus FACT pro sledování vláken vypočítá pouze relativní znázornění lokální
anizotropie týkající se struktur vláken v bílé hmotě.
Varování
Původní informace o difúzi ze skeneru mohou být ovlivněny typem, velikostí a umístěním
tumoru. Zejména v oblastech otoků může dojít ke ztrátě nebo deformaci anizotropických
informací.

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Fibertracking Ver. 2.0

17

Spuštění a ukončení aplikace Fibertracking

2.2

Spuštění a ukončení aplikace Fibertracking

Spuštění programu Fibertracking

Obrázek 2
Zvolte data DTI a odpovídající anatomické snímky pomocí nabídky Patient Selection nebo Data
Selection. Proveďte fúzi obrazu dat DTI a odpovídajících anatomických dat a spusťte aplikaci
Fibertracking.
POZNÁMKA: pro použití aplikace Fibertracking by mělo být využíváno původních dat DTI a ta by
měla být přímo propojena s příslušnou sadou referenčních snímků pomocí Distortion Correction
Cranial nebo Virtual iMRI Cranial. Pozdější propojení, vedoucí k dalšímu nepřímému či
několikanásobnému opravování by mělo být provedeno až po použití aplikace Fibertracking.
POZNÁMKA: ujistěte se, že během celého procesu plánování pracujete na správné sadě sadu
dat. V navigační oblasti každého zobrazení Element se ukazují informace o pacientovi.
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2.3

Zkratky

Pozadí
Můžete používat tlačítka zobrazení snímků na panelu nástrojů nebo následující klávesové zkratky
a zkratky dotykového displeje.

Klávesové zkratky
Funkce

Popis

Klávesová zkratka

Přiblížení

Přiblížení a oddálení

Ctrl + kolečko myši

Přesouvání

Posunutí řezu v rámci okna

Ctrl + levé tlačítko myši a přetažení

Procházení

Procházení řezy

Kolečko myši

Vycentrování objektu

Vycentrování aktuálního objektu doprostřed všech zobrazení

Ctrl + jedno kliknutí myší

Štětec oblasti zájmu

Změnit velikost štětce

Alt + kolečko myši

Funkce

Popis

Zkratka dotykové obrazovky

Přiblížení

Přiblížení a oddálení

Přitlačte dva prsty na snímek řezu
a prsty sepněte nebo roztáhněte

Přesouvání

Posunutí snímku v rámci zobrazení

Přitlačte dva prsty na snímek řezu
a přetáhněte ho na požadovanou pozici

Zkratky dotykové obrazovky

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Fibertracking Ver. 2.0
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Rozvržení obrazovky

2.4

Rozvržení obrazovky

Rozvržení hlavní obrazovky

②

①

④

⑤⑥

③

⑦

Obrázek 3
Č.

Součást

Popis

①

Informace o datech a studii DTI

Poskytuje informace k vybrané sadě snímků:
• Datum a čas
• Studie DTI

②

Oblast náhledů

Zobrazuje data snímku v každé projekci mozku, axiálním, koronálním, sagitálním nebo 3D zobrazení.

Informace o svazku vláken

Poskytuje informace o aktuálně zvoleném svazku vláken
Když zvolíte informace o svazku vláken, Data Selection se
otevře přímo k vlastnostem svazku vláken:
• Basis
• Average FA
• Average Length
• Name
• Comment (např. použitá studie DTI, oblasti zájmu, nastavení)

④

Postranní panel

• Nabízí seznam implicitních a na míru upravených šablon
TRACKING TEMPLATES
• Poskytuje oblasti zájmu, které lze dle přání přesunout buď
do INCLUDE REGIONS, EXCLUDE REGIONS nebo NOT
IN USE.
POZNÁMKA: TRACKING TEMPLATES jsou k dispozici pouze u sledování na základě oblasti zájmu. Tuto možnost nelze
použít s Interactive.

⑤

Upozornění

Otevřením této karty lze zobrazit jakékoliv výstrahy a/nebo
přídavné informace.

⑥

Data

Otevřením této karty lze měnit DTI studii, snímky, rozvržení,
svazky vláken a objekty.

③
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Č.

⑦

Součást

Popis

Lišta nástrojů

Nabízí různé funkce:
• Funkce zobrazení snímků
• Funkce tvorby svazku vláken
• Funkce Interactive
• Přístup k parametrům aplikace Fibertracking

Rozvržení dat

Obrázek 4
Kromě zobrazení axiálního, sagitálního a koronálního řezu dokáže aplikace Fibertracking
zobrazit Brain Projection a 3D zobrazení.
Chcete-li přepínat mezi zobrazeními, zvolte položku Data z lišty nástrojů a vyberte z možností pod
položkou Layouts.
Zobrazení projekce mozku je dvourozměrná projekce mozku na polokulovitém tělese, která
rozkládá cerebrální struktury tak, aby šlo zobrazovat závity a rýhy bez rozdělování. Takové
zobrazení lze vypočítat pouze z dat anatomických MR snímků o vysokém rozlišení, která byla
zaregistrována spolu s předzpracovanými daty DTI. Data z anatomických MR snímků o vysokém
rozlišení musejí být pořízena ve stejném časovém úseku jako zvolená studie DTI. Časový rozdíl
nesmí přesáhnout 12 hodin.
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Zobrazení

Popis

Brain Projection

• Nahoře: Zobrazení projekce mozku.
• Vlevo dole: 3D zobrazení.
• Vpravo dole: Vybírejte mezi axiálními, koronálními a sagitálními
zobrazeními.

Overview

• Vlevo nahoře: 3D zobrazení (vybírejte mezi axiálním, koronálním
a sagitálním zobrazením).
• Vpravo nahoře: Axiální zobrazení.
• Vlevo dole: Sagitální zobrazení.
• Vpravo dole: Koronální zobrazení.

3D

• 3D zobrazení.
• Pouze za účelem přezkoumání.
POZNÁMKA: aplikace Fibertracking v tomto rozložení zobrazení není možná.

Funkce zobrazení snímků
K úpravě zobrazení během prohlížení nebo úprav objektů použijte různé funkce zobrazení snímků
dostupné na panelu nástrojů.
Tlačítko

Funkce

Posunutí řezu v rámci zobrazení

• Přesuňte detail snímku do požadovaného umístění.
• Přetáhněte myš a přesuňte detail snímku na požadované místo.
• Vyberte požadované místo a vystřeďte snímek
okolo něj.

Procházení všemi řezy
v zobrazení

• Přetažením nahoru/doleva či dolů/doprava zobrazíte všechny řezy.
• Použijte kolečko myši.

Přiblížení nebo oddálení

• Přetáhněte nahoru/doleva (oddalte) nebo dolů/
doprava (přibližte).
• Používáte-li dotykovou obrazovku, přitlačte dva
prsty na obrázek a prsty sepněte (oddálení) nebo
roztáhněte (přiblížení).

Undo

22

Popis

Undo: Vrátí zpět vaše předchozí úkony.
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Funkce tvorby svazku vláken

Obrázek 5

Funkce

Vysvětlení

Fiber Bundle

Pomocí šipek přepínejte mezi dostupnými svazky vláken.

Create New

Zvolte tuto ikonu pro vytvoření nového prázdného svazku vláken.

Erase

Zvolte tuto ikonu pro vymazání jednotlivých vláken ve 2D nebo 3D.

Refresh

Přepočte vlákna s aktuálními nastaveními.

ROI Brush

Zvolte tuto ikonu pro vymezení nové 2D oblasti zájmu - označte jakoukoliv
oblast v kterémkoliv zobrazení včetně projekce mozku.

Parametry Fibertracking
Máte možnost v případě potřeby zkontrolovat a upravit parametry aplikace Fibertracking, aby
byla vlákna v sadě snímků optimálně sledována. V závislosti na importovaných DTI datech může
být nutné upravit výchozí nastavení (zobrazeno na snímků níže).

Obrázek 6

Funkce

Vysvětlení

Minimum FA

Hodnoty FA (frakční anizotropie) odrážejí rozsah anizotropie (směrovost) pro každý voxel. Algoritmus sleduje hlavní směr difúze, pokud
hodnota FA překračuje určitou hranici.
Změnou posuvníku upravíte minimální frakční anizotropii.
Nízké hodnoty umožňuji difúzi do mnoha směrů (izotropní) a vyšší
hodnoty omezují difúzi podél paralelních směrů (anizotropní).

Minimum Length

Pohybem posuvníku nastavíte omezení pro minimální délku vláken.

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Fibertracking Ver. 2.0
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Funkce

Vysvětlení

Maximum Angulation

Pohybem posuvníku nastavíte úhel mezi dvěma segmenty vláken a
ovlivníte tak angulaci svazku vláken. Vyšší hodnoty umožňují svazky
vláken s větší kurvaturou.

Uplatněním „algoritmu Douglas-Peucker“ snížíte počet bodů svazku vláken, čímž zvýšíte výkon a
snížíte spotřebu paměti. Tento algoritmus rozbíjí křivku složenou z úseček na křivku jednodušší s
méně body, čímž zajišťuje, že tvar vlákna se definicí maximální povolené odchylky výrazně
nemění. Důsledkem ovšem může být mírná změna hodnot průměrné FA a/nebo minimální délky.
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3

POUŽITÍ APLIKACE
FIBERTRACKING

3.1

DTI studie

Nahrávání a volba DTI studií

①

②

Obrázek 7
Pokud byla zvolena více než jedna DTI studie (například pokud jste nahráli studii s šesti směry
difúze a další studii s dvanácti směry), při otevření funkce Fibertracking se automaticky použije
nejaktuálnější studie.
Budete vyzváni k ověření, zda zvolená DTI studie a snímky odpovídají ①.
Chcete-li vybrat jinou sadu dat DTI, zvolte Data z lišty nástrojů a vybírejte ze seznamu DTI studií
②.
POZNÁMKA: data DTI vygenerována z aplikace Fibertracking 1.0 nelze použít s aplikací 2.0. V
tomto případě bude stará DTI studie šedá a nová studie DTI se vypočítá automaticky.

Ověření dat DTI
POZNÁMKA: v závislosti na konfiguraci a protokolech skeneru mohou být snímky DTI
deformovány. Aby se zajistilo, že jsou data správná, je nutné DTI snímky porovnat s anatomickými
daty a ověřit během propojení snímku.
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DTI studie

POZNÁMKA: sada dat DTI a anatomická data (například MR a CT snímky) musí pocházet od
stejného pacienta a být označeny stejným jménem a ID pacienta. Sloučení sad DTI dat se sadami
anatomických dat od odlišných pacientů povede k neplatným výsledkům.
Varování
Původní informace o difúzi ze skeneru mohou být ovlivněny typem, velikostí a umístěním
tumoru. Zejména v oblastech otoků může dojít ke ztrátě nebo deformaci anizotropických
informací.
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3.2

Tvorba svazků vláken

Pozadí
Algoritmus aplikace Fibertracking sleduje všechna vlákna, která procházejí definovanými
oblastmi zájmu, splňujícími zvolené parametry sledování, a zahrnuje je do svazku vláken, čímž
vytváří svazky vláken za použití sledování na základě oblasti zájmu.
K vytvoření oblasti zájmu můžete použít buď:
• Objekty zvýraznit manuálně pomocí SmartBrush (např. tumor)
• Použít Anatomical Mapping a určité struktury segmentovat automaticky nebo
• Použít ROI Brush
• Zvolit předdefinované šablony TRACKING TEMPLATES oblasti zájmu, kde jsou struktury také
segmentovány automaticky
Můžete také vytvořit a používat několik oblastí zájmu zároveň. Pokud například zvolíte oblast
zájmu v motorické oblasti a další v mozkovém kmenu, umožníte tím zobrazení drah bílé hmoty
(například pyramidovou dráhu), které tyto oblasti spojují.

Možnosti tvorby svazků vláken
Existují různé metody, které lze uplatnit k vytvoření svazků vláken v aplikaci Fibertracking:
Možnost

Popis

Manuálně zvýrazně- Vlákna jsou sledována pomocí manuálně zvýrazněných oblastí zájmu
ná oblast zájmu
(ROI).
Stávající 3D objekty

Vlákna lze sledovat za použití stávajících 3D objektů jako oblasti zájmu.

Na základě šablony

K dispozici jsou předdefinované šablony oblasti zájmu, které se s aplikací
Fibertracking používají.

Interaktivní režim

Vlákna jsou sledována a zobrazena interaktivně při navigaci skrze data
snímku.

Interaktivní sledování lze kombinovat s jednou další statickou oblast zájmu a vidět spojovací
svazky vláken.

Související odkazy
Fibertracking pomocí manuálně zvýrazněné oblasti zájmu na straně 28
Fibertracking pomocí stávajících 3D objektů na straně 29
Fibertracking na základě šablony na straně 30
Interaktivní sledování na straně 32
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Fibertracking pomocí manuálně zvýrazněné oblasti zájmu

3.3

Fibertracking pomocí manuálně zvýrazněné
oblasti zájmu

Jak zvýraznit novou oblast zájmu (ROI)

①

②

Obrázek 8
Tato volba vám umožňuje ručně vymezit oblast zájmu tím, že v sadě snímků vytvoříte objekt.
Krok
1.

Vyberte ROI Brush ② z oblasti funkcí.

2.

Vymezte oblast v kterémkoliv zobrazení včetně projekce mozku. Po uvolnění tlačítka myši
bude objekt bezprostředně umístěn pod funkci INCLUDE REGIONS, kde bude zahrnut
do výpočtu při sledování vláken. Svazky vláken se počítají automaticky.

3.

Oblast zájmu skryjete zavřením ikony oka ①. Svazky vláken jsou stále viditelné.
POZNÁMKA: jakmile je zahájen nový výpočet sledování (např. manuálním zvýrazněním
ROI pomocí funkce štětec oblasti zájmu), aktuálně zvolený svazek vláken se přepíše. Pokud si přejete stávající svazek vláken zachovat, pro vytvoření nového svazku vláken zvolte možnost Create New.
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3.4

Fibertracking pomocí stávajících 3D objektů

Pozadí
3D objekty jsou pro použití dostupné jako INCLUDE REGIONS nebo EXCLUDE REGIONS pro
Fibertracking.

Obrázek 9

Funkce

Vysvětlení

INCLUDE REGIONS

Přesuňte objekty nebo manuálně zvýrazněné oblasti zájmu sem, abyste je mohli použít jako INCLUDE REGIONS pro výpočet Fibertracking. Výsledný svazek vláken protne všechny oblasti zájmu, které se
zde nacházejí.

EXCLUDE REGIONS

Přesuňte objekty nebo manuálně zvýrazněné oblasti zájmu do EXCLUDE REGIONS, čímž je z výpočtu Fibertracking vyloučíte. Výsledný
svazek vláken nebude procházet žádnou oblasti zájmu, která se zde
nachází.

NOT IN USE

Všechny dostupné a stávající 3D objekty získané z databáze univezálního atlasu budou automaticky uvedeny zde. Tyto objekty se při výpočtu Fibertracking neberou v úvahu.

POZNÁMKA: pro zahrnutí přetáhněte jakýkoliv objekt nebo oblast zájmu pod funkci INCLUDE
REGIONS nebo EXCLUDE REGIONS, chcete-li jej automaticky přesunout do funkce NOT IN
USE.
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Fibertracking na základě šablony

3.5

Fibertracking na základě šablony

Šablony oblasti zájmu

Obrázek 10
Funkci TRACKING TEMPLATES lze použít pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
• K dispozici je příslušná sada anatomických snímků o vysokém rozlišení.
• Rozdíl mezi dobou skenování DTI a této sady anatomických snímků o vysokém rozlišení
nepřesahuje konfigurovatelný časový rozdíl (implicitně 12 hodin).
Pokud příslušná sada anatomických snímků propojená s aktuálně zvolenou studií DTI, která patří
do stejného časového úseku, neexistuje, funkce TRACKING TEMPLATES bude zakázána.
Sada snímků zvolená jako základní sada snímků pro segmentaci objektů šablon oblasti zájmu je
stejnou sadou snímků, která je zobrazena v pohledu Brain Projection. Tato sada snímků byla
zvolena jako sada snímků s nejlepším rozlišením při zohlednění časového úseku aktuálně
zvolené studie DTI.
Uživatel také může zvolit implicitní šablonu nebo vytvořit šablonu ke sledování svazků vláken na
míru.
K dispozici jsou následující TRACKING TEMPLATES:
• Arcuate Fasciculus Left
• CST Motor Left
• CST Motor Right
• DRT Left
• DRT Right
• Full Brain
• Hand Motor Left
• Hand Motor Right
• Tumor (pouze, pokud je k dispozici)
POZNÁMKA: implicitní šablony jsou odlišeny černým pozadím. Šablony upravené na míru jsou
odlišeny šedým pozadím.
POZNÁMKA: Šablony oblasti zájmu vyžadují platformy s pamětí minimálně 8 GB RAM a nejsou
dostupné na Kick 1.x.
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Jak vytvořit Tracking Template na míru

③
②

①

④

Obrázek 11

Krok
1.

Zvolte INCLUDE REGIONS a EXCLUDE REGIONS jako parametry šablony ①.

2.

Nastavte kritéria ukončení pro Minimum FA, Minimum Length a Maximum Angulation
④.

3.

Funkce Custom ③ bude automaticky zvolena jako TRACKING TEMPLATE a funkce Save Template bude povolena.

4.

Zvolte Save Template a upravené šabloně dejte smysluplný název ②.

5.

Zvolte OK.

Jak smazat Tracking Template na míru
Šablony sledování upravené na míru jsou odlišeny šedým pozadím a objeví se v seznamu
nahoře.
Krok
1.

Zvolte šablonu z nabídky.

2.

Zvolte Delete Template.
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Interaktivní sledování

3.6

Interaktivní sledování

Pozadí
Vlákna lze sledovat naživo pomocí funkce Interactive. Mezi daty snímku se lze posouvat
oranžovou sledovací kuličkou. Program vypočte všechna vlákna probíhající polohou sledovací
kuličky, která splňují definovaná kritéria (Minimum FA, Minimum Length a Maximum
Angulation), a zobrazí je v reálném čase.
Interaktivní sledování kvůli zrychlení výsledků sledování jako vstup pro algoritmus sledování
využívá méně kořenových bodů. Proto je rozlišení nižší než u sledování vláken založeného na
oblasti zájmu.
Interaktivní sledování může také kombinovat kuličku s jedním objektem oblasti zájmu.

Jak vytvořit svazky vláken pomocí interaktivního sledování

①

②
③

④

⑤

Obrázek 12

Krok
1.

Přepněte funkční lištu Interactive doprava ③.

2.

K pohybu sledovací kuličky zvolte jakékoliv místo uvnitř přerušovaného kruhu ①. Pohybem oranžové sledovací kuličky ④ v jakémkoli zobrazení uvidíte vlákna v dané oblasti.

3.

Přetažením kruhu definujte velikost sledovací kuličky ⑤.
Volitelné: druhý 3D objekt / oblast zájmu lze zvolit jako INCLUDE REGION a prozkoumat
konektivitu vláken mezi interaktivní kuličkou a oblastí zájmu.
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4.

Volitelné: Chcete-li uložit vlákna sledovaná v aktuální poloze kuličky, zvolte Add Fibers
②.

5.

Přesuňte interaktivní kuličku na jinou pozici. Dříve přidaná vlákna nezmizí, místo toho se
zobrazí mírně průsvitná.
Opakujte krok 4 a sbírejte a přidávejte další vlákna k aktuálně zvolenému svazku vláken
①.
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3.7

Modifikování svazků vláken a objektů

Modifikování svazků vláken a objektů
Vytvořený svazek vláken nebo objekt lze dále modifikovat pomocí aplikace Fibertracking.

Jak modifikovat svazky vláken a objekty

② ③

④

①

⑤
⑥
⑦

Obrázek 13

Krok
1.

Chcete-li zobrazit seznam svazků vláken nebo objektů, otevřete dialogové okno Data a
odpovídající šipku ③ vedle položky Fiber Bundles nebo Objects.

2.

Pod položkou Fiber Bundles nebo Objects zvolením šipky vedle požadovaného objektu
otevřete dialogové okno vlastností ④.
POZNÁMKA: nově vytvořené svazky vláken/objekty lze kompletně vymazat, zatímco stávající svazky vláken/objekty (například z předchozí plánovací relace) budou pouze odstraněny z aktuálního výběru a zůstanou přístupné ve funkci Patient Selection.

3.

V dialogovém okně vlastností můžete:
• Měnit název
• Pod položkou Color ⑤ zvolte z palety pro svazek vláken nebo objekt novou barvu
• Pomocí funkce Convert ⑥ převeďte svazek vláken do 3D objektu (dostupné pouze
pro svazky vláken)
• Pomocí funkce Delete ⑦ svazek vláken nebo objekt vymažte
• Viz dodatečné informace (základ a typ)

Uživatelská příručka k programu Rev. 1.0 Fibertracking Ver. 2.0

33

Modifikování svazků vláken a objektů

Krok
4.

Kliknutím na ikonu zavřeného oka ② skryjete všechny obsažené svazky vláken (s výjimkou svazku momentálně zvoleného).

5.

Kliknutím na symbol svazku vlákna skryjete pouze konkrétní svazek vláken (pokud není
zvolen). Zvolený svazek vláken (oranžově zvýrazněn) ① skrýt nelze.

Jak vytvořit nové 3D objekty
Ze svazků vláken lze vytvořit nové 3D objekty k použití v navigačních systémech 3. stran nebo k
dalšímu zpracování RT softwarem (např. tumor ve funkci SmartBrush).
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