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1 GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1 Kontaktoplysninger

Support

Kontakt Brainlab-support, hvis du ikke kan finde de oplysninger, du har brug for, i denne
vejledning, eller hvis du har yderligere spørgsmål eller problemer:

Region Telefon og fax E-mail

USA, Canada, Mellem- og Syd-
amerika

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

us.support@brainlab.com

Brasilien Tlf.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Storbritannien Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tlf.: +34 900 649 115

Frankrig og fransktalende områder Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Europa
Tlf.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Forventet servicelivstid

Brainlab leverer fem års service til software. I løbet af denne periode tilbydes
softwareopdateringer så vel som support i marken.

Feedback

På trods af omhyggelig korrekturlæsning kan denne brugervejledning indeholde fejl. Kontakt os på
user.guides@brainlab.com, hvis du har forslag til forbedring.

Producent

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Tyskland

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.1.1 Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne
vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

• Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• Fibertracking® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemærker, som ikke tilhører Brainlab

• Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Patientoplysninger

Dette produkt kan være dækket af en eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. For
yderligere oplysninger, se: https://www.brainlab.com/patent/.

Integreret tredjepartssoftware

• Denne software er delvist baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.
• Denne software indeholder OpenJPEG-biblioteket. For en fuldstændig beskrivelse af

ophavsrettigheder, ansvarsfraskrivelser og licens se http://www.openjpeg.org/.
• Dele af denne software er baseret på arbejde udført af Sun Microsystems Inc.
• Dette produkt indeholder software, der er udviklet af Apache Software Foundation

(www.apache.org/), ophavsret © 1999-2004 Apache Software Foundation.
• Denne software er delvist baseret på Xerces C++ 3.1.1, der er udviklet af Apache Software

Foundation. For en fuldstændig beskrivelse af ophavsrettigheder, ansvarsfraskrivelser og licens
se http://xerces.apache.org/.

• Dette produkt indeholder libtiff 4.0.4 beta. For en fuldstændig beskrivelse af ophavsrettigheder,
ansvarsfraskrivelser og licens se http://www.libtiff.org/misc.html.

CE-mærke

CE-mærkningen viser, at Brainlab-produktet opfylder de væsentlige krav i direkti-
vet om medicinsk udstyr (MDD).
I henhold til MDD (Rådets direktiv 93/42/EØF) er Fibertracking et klasse IIb-pro-
dukt.

Anvisninger for bortskaffelse

Elektrisk og elektronisk udstyr må udelukkende bortskaffes i overensstemmelse med
gældende lovgivning. Oplysninger vedrørende WEEE-direktivet (affald fra elektrisk og
elektronisk udstyr) findes på:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til udelukkende at måtte sælges af
eller efter ordre fra en læge.

Juridiske oplysninger
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1.2 Sikkerhedsmeddelelser

Advarsler

Advarsel
Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder vigtige
sikkerhedsoplysninger vedrørende risiko for personskade, død eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med forkert brug af udstyret.

Forsigtighedsanvisninger

Forsigtighedsanvisninger er markeret med runde forsigtighedsanvisningssymboler. De
indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger vedrørende risiko for problemer med enheden.
Sådanne problemer omfatter funktionsfejl, sammenbrud, beskadigelse af enheden eller
materiel skade.

Bemærkninger

BEMÆRK: Bemærkninger er angivet med kursiv skrift og angiver yderligere nyttige tips. 

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.3 Tilsigtet brug

Indikationer for anvendelse

Fibertracking er et program til behandling og visualisering af den hvide hjernesubstans’
strukturer i kraniet baseret på Diffusion Tensor Imaging (DTI)-data til brug i
behandlingsplanlægningsprocedurer. Fibertracking kan anvendes i alle kliniske arbejdsgange,
der kræver visualiseringen af den hvide hjernesubstans’ strukturer i kraniet. Selve enheden har
ingen specifikke kliniske indikationer.

Tilsigtet bruger

Fibertracking er beregnet til at blive anvendt af læger og deres assistenter inden for områderne
neurokirurgi og planlægning af strålebehandling.

Anvendelsessted

Det tilsigtede anvendelsessted er indendørs, normalt på et hospital eller i kliniske omgivelser.

Forsigtighed ved håndtering

Advarsel
Kun uddannet medicinsk personale må betjene systemkomponenter og
tilbehørsinstrumenter.

Gennemgang af plausibilitet

Advarsel
Før patientbehandlingen påbegyndes, skal plausibiliteten af alle de oplysninger, der er lagt
ind i og modtaget af systemet, gennemgås.

Udvidet operationsstuetid

Brainlab-navigationssystemer er følsomt teknisk udstyr. Afhængigt af operationsstueopsætningen,
patientplacering, beregningstider og kompleksitet, kan operationsvarigheden ved hjælp af
navigation variere. Det er op til brugeren at afgøre, om en potentiel forlængelse er acceptabel for
den respektive patient og behandling.

Tilsigtet brug
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1.4 Kompatibilitet med software

Kompatibel medicinsk software fra Brainlab

Det er kun Brainlabs medicinske software, som er specificeret af Brainlab, der må installeres og
anvendes sammen med systemet.
Kontakt Brainlab-support for at få en afklaring vedr. kompatibilitet med Brainlabs medicinske
software.

Kompatibel software, som ikke er Brainlab-software

Fibertracking 1.0 er kompatibel med Microsoft Windows Server 2003/2008 samt
operativsystemerne Microsoft Windows 7, 8 og 10. Kontakt Brainlab-support for at få detaljerede
og opdaterede oplysninger vedr. kompatible operativsystemer.
BEMÆRK: Brainlab-systemet er en medicinsk anordning, som skal anvendes i henhold til den
tilsigtede brug og slutbrugerlicensaftalen for systemet. Brug af tredjepartssoftware kan forringe
systemets pålidelighed. 

Virusscanning og skadelig software

Brainlab anbefaler at beskytte systemet med avanceret antivirussoftware.
Vær opmærksom på, at nogle indstillinger for beskyttelsessoftware mod skadelig software (f.eks.
virusscanner) kan påvirke systemets ydelse negativt. For eksempel kan indlæsning og lagring af
patientdata være langsom, hvis der udføres realtidsscanninger, og hver eneste filåbning
overvåges. Brainlab anbefaler at deaktivere realtidsscanninger og udføre virusscanninger uden
for klinisk åbningstid.

Advarsel
Sørg for, at antivirussoftwaren ikke ændrer nogen Brainlab-mapper, især:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab og F:\Brainlab
• C:\PatientData, D:\PatientData og F:\PatientData

Advarsel
Undlad at downloade og installere opdateringer under behandlingsplanlægning.
Kontakt Brainlab-support for yderligere oplysninger vedrørende ethvert af disse emner.

Opdateringer

Advarsel
Opdateringer til operativsystemet (hotfixes) eller tredjeparts-software skal udføres uden for
klinikkens åbningstider og i et testmiljø for at bekræfte, at Brainlab-systemet fungerer
korrekt. Brainlab overvåger udsendte Windows-hotfix og vil, for nogen opdateringer, vide,
om der kan forventes problemer. Kontakt Brainlab-support, hvis der opleves problemer
med et operativsystem-hotfix.

Microsoft sikkerhedsopdateringer til Windows og driveropdateringer

Brainlab gør det kun muligt at installere sikkerhedsrettelser. Undlad at installere servicepakker og
valgfrie opdateringer. Bekræft dine indstillinger for at sikre, at opdateringer bliver downloadet og
installeret korrekt og på et egnet tidspunkt. Undlad at opdatere drivers på Brainlab-platforme.
Se Brainlabs hjemmeside for yderligere oplysninger vedrørende indstillinger og en liste over
Microsoft sikkerhedsopdateringer, der er blokeret af Brainlab-support.
Adresse: www.brainlab.com/updates
Adgangskode: WindowsUpdates!89

GENERELLE OPLYSNINGER
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DICOM-overensstemmelse

DICOM-overensstemmelseserklæringer kan findes på Brainlabs hjemmeside på:
www.brainlab.com/dicom

Elektromedicinske systemer

Se den relevante Systembrugervejledning og Teknisk brugervejledning for oplysninger om
konfiguration af elektromedicinske systemer.

Kompatibilitet med software
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1.5 Undervisning

Brainlab-undervisning

For at bidrage til en sikker og hensigtsmæssig brug af systemet bør alle brugere, før de bruger
systemet, deltage i et undervisningsprogram, som afholdes af en Brainlab-repræsentant.

Overvåget support

Før systemet anvendes til kirurgiske procedurer, hvor computerstøttet navigation betragtes som
værende kritisk, skal der udføres et tilstrækkeligt antal procedurer under tilstedeværelse af en
Brainlab-repræsentant.

Ansvar

Advarsel
Dette system er kun en hjælp til kirurgen og erstatter eller overflødiggør ikke kirurgens
erfaring og/eller ansvar under anvendelsen. Det skal altid være muligt for brugeren at
fortsætte uden hjælp fra systemet.
Kun uddannet medicinsk personale må betjene systemets komponenter og de tilhørende
instrumenter.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.6 Dokumentation

Læs brugervejledninger

Denne vejledning beskriver kompleks medicinsk software eller medicinsk udstyr, som skal
anvendes med forsigtighed.
Det er derfor vigtigt, at alle brugere af systemet, instrumentet eller softwaren:
• Læser denne brugervejledning grundigt inden håndtering af udstyret.
• Til enhver tid har adgang til denne vejledning.

Tilgængelige brugervejledninger

BEMÆRK: Tilgængelige brugervejledninger varierer afhængigt af Brainlab-produktet. Hvis du har
spørgsmål vedrørende de brugervejledninger, du modtog, bedes du kontakte Brainlab-support. 

Brugervejledning Indholdsfortegnelse

Softwarebrugervejledninger
• Oversigt over behandlingsplanlægning og billedstyret navigation
• Beskrivelse af systemopsætningen på operationsstuen
• Detaljerede softwareanvisninger

Hardwarebrugervejlednin-
ger

Detaljerede oplysninger om strålebehandling og kirurgisk hard-
ware, generelt defineret som store, komplekse instrumenter

Instrumentbrugervejlednin-
ger Detaljerede anvisninger om instrumenthåndtering

Vejledning i rengøring, des-
infektion og sterilisering

Oplysninger om rengøring, desinfektion og sterilisering af instru-
menter

Systembrugervejledning Detaljerede oplysninger om systemopsætning

Teknisk brugervejledning Detaljerede tekniske oplysninger om systemet, herunder specifika-
tioner og compliance

Dokumentation
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1.7 Forkortelser

Liste over forkortelser

Denne brugervejledning kan indeholde følgende forkortelser:

Forkortelse Definition

ADC Apparent Diffusion Coefficient (tilsyneladende diffusionskoeffi-
cient)

B0 DTI-billeder scannet ved b = 0 sek/mm2

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (digital bil-
ledbehandling og kommunikation inden for medicin)

DTI Diffusion Tensor Imaging (diffusionstensor-billeddannelse)

FA Fraktionel anisotropi

MRI Magnetic Resonance Imaging (MR-billeddannelse)

GENERELLE OPLYSNINGER
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Forkortelser
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2 FIBERTRACKING
2.1 Indledning

Generelle oplysninger

Fibertracking gør det muligt at spore fiberstrukturer i et fastlagt interesseområde baseret på
diffusionsvægtede MR-billeder. Desuden kan du konvertere fiberbundter til 3D-objekter til brug i
den videre planlægning.
Indlæs et DTI-datasæt i den aktuelle behandlingsplan for at benytte Fibertracking.

Figur 1  

Basis for Fibertracking

Fibertracking er baseret på måling af diffusionsanisotropi i hjernen ved hjælp af
diffusionsvægtede billeder (DTI-data), der er taget i flere forskellige retninger. Fibertracking-
softwaren beregner derefter diffusionsretningen langs potentielle hvide substansfibre for den
samlede datavolumen. Ved at forbinde et antal punkter rekonstrueres fiberen som en linje.

DTI-data

Fibertracking benytter en tjeneste, der kører i baggrunden (DTI Preprocessing Performer), til
automatisk at spore og forbehandle gyldige DTI-data. Softwaren konverterer dataene til en DTI-
undersøgelse, som indeholder de forregistrerede billedsæt B0, ADC og (farvede) FA-kort samt

FIBERTRACKING
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diffusionstensoren, som er nødvendig for Fibertracking. DTI-undersøgelsen kan vælges i
Patientvalgsprogram (se Softwarebrugervejledning, Content Manager/Patient Selection). 
BEMÆRK: Gyldige DTI-data henviser til DTI-data med mindst én udgangsscanning uden
diffusionsvægtning (B0) og mindst seks retningsvægtede scanninger fra forskellige
diffusionsretninger. 

Visning af Fibertracking

Retningen af vanddiffusion langs potentielle hvide substansfibre beregnes for den samlede
datavolumen. Fibertracking-softwaren viser retningen for hver fiber ifølge en farvekode, hvor
visse farver repræsenterer en bestemt retning. Med andre ord, så indeholder disse farvekort
(neurologisk konvention) oplysninger om vandets diffusionsretning langs potentielle fibre i
skiverne.

Fiberfarver

Flerfarvede fibre farvelægges ifølge denne konvention:

Fiberfarve Diffusionsretning

Rød Venstre-højre

Grøn Anterior-posterior

Blå Hoved-fod

BEMÆRK: Afhængigt af billedvinklen kan farvekodningen af fibrene variere fra det ovenstående. 

DTI-forbehandling

Beregningen af et diffusionstensorfelt på baggrund af DTI-datasættet samt beregningen af ADC-
og fraktioneret anisotropikort er baseret på metoder og algoritmer, som allerede er peer reviewed
og publicerede:
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.

Fibertracking-algoritme

Fibertracking er baseret på FACT-algoritmen (Fiber Assignment by Continuous Tracing), som
først blev publiceret af Mori, et al. i 2002 (Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking: principles and
strategies - A technical review. NMR Biomed 2002;15(7-8):468-480).

FACT-fibersporingsalgoritmen sporer kun fibre, som opfylder de aktuelle parametre (f.eks.
minimum FA-tærskel, minimum længde og maksimal vinkling). Hvis disse indstillinger er
for høje eller for lave, kan resultaterne være forskellige fra den faktiske, anatomiske
struktur. Derfor er de resulterende fibre kun en repræsentation af den lokale diffusion
gennem det valgte interesseområde og må aldrig anses for en absolut repræsentation af
den anatomiske struktur. For yderligere oplysninger henvises til scanningsinstruktionerne
eller kontakt Brainlab-support.

FACT-fibersporingsalgoritmen er kun en relativ repræsentation af den lokale anisotropi,
som er relateret til fiberstrukturer i den hvide substans.

Advarsel
Resultaterne fra fibersporingen er baseret på beregninger fra billeder dannet med
diffusionstensor. Fibertracking viser kun den relative repræsentation af lokal anisotropi,
som er relateret til fiberstrukturer i den hvide substans.

Indledning
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Advarsel
De oprindelige diffusionsoplysninger fra scanneren kan påvirkes af tumortypen, -
størrelsen og dens placering. Navnlig i områder med ødemer kan anisotropiske
oplysninger gå tabt eller blive forvrænget.

FIBERTRACKING
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2.2 Fibertracking-funktioner

Før du begynder

Trin

1. Fremskaf DTI-data ud fra de Brainlab-scanningsanvisninger, der fås hos Brainlab-sup-
port.

2. Indlæs DTI-dataene og de tilhørende anatomiske billeder (f.eks. MRI, T1, T2).

Afhængigt af scannerkonfigurationen og -protokollerne kan DTI-billederne være
forvrængede. DTI-dataenes korrekthed skal sammenlignes med andre anatomiske data og
bekræftes under billedfusionen.

Start Fibertracking

Figur 2  

Vælg DTI-data og tilhørende anatomiske billeder ved hjælp af Content Manager. Udfør det valgfri
trin (f.eks. Image Fusion), og start Fibertracking.

Advarsel
Under hele planlægningsprocessen skal du kontrollere, at du arbejder på det korrekte
datasæt. Patientoplysningerne vises i navigatorområdet i hvert Element.

Fibertracking-funktioner
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Skærmbilledlayout

②

①

① ③ ④

②

Figur 3  

Nr. Komponent Beskrivelse

① Visningsområde Viser skiver i enten hjerneprojektion, aksial, koronal, sagittal
eller 3D-visning.

② Fiberbundtoplysninger Giver oplysning om det aktuelt valgte fiberbundt.

③ Sidebar
Viser en liste over interesseområder og objekter, som arbi-
trært kan flyttes til enten INCLUDE REGIONS, EXCLUDE
REGIONS eller NOT IN USE.

④ Værktøjslinje Indeholder en række funktioner.

FIBERTRACKING
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Grundlæggende funktioner i sidebar og værktøjslinje

① ②

Figur 4  

Når fiberbundter oprettes med interesseområdebaseret sporing, er både sidebar ① og
værktøjslinje ② tilgængelige.

Funktion Forklaring

Alerts Åbn denne fane for at se, om der er aktive advarsler og/eller yderligere
oplysninger.

Data Åbn denne fane for at ændre DTI-undersøgelsen, billeder, layout, fiber-
bundter og objekter.

Home

Sender dig tilbage til Content Manager.
Alle ændringer (f.eks. valgte datasæt, fiberbundter) gøres automatisk
tilgængelige for andre programmer.
BEMÆRK: Softwarens Home-knap findes måske ikke, hvis din platform
(f.eks. Buzz, Curve, Kick) er udstyret med en hardware Home-knap.

INCLUDE REGIONS

Træk objekter eller manuelt skitserede interesseområder herhen for at
medtage dem i fiberbundtet. Derfor skærer det resulterede fiberbundt
alle objekter og interesseområder, som er placeret under INCLUDE
REGIONS.

Fibertracking-funktioner
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Funktion Forklaring

EXCLUDE REGIONS

Træk objekter eller manuelt skitserede interesseområder herhen for at
udelukke dem fra fiberbundtet. Derfor skærer det resulterede fiberbundt
ingen objekter og interesseområder, som er placeret under EXCLUDE
REGIONS.

NOT IN USE Oplister alle tilgængelige 3D-objekter. Der tages ikke højde for disse
objekter til fiberbundtberegningen.

Visninger

①

②

Figur 5  

Ud over aksiale, sagittale og koronale skivevisninger kan Fibertracking vise hjerneprojektionen
og 3D-visninger. Der kan skiftes mellem visningerne ved at vælge Data i værktøjslinjen, og
derefter vælge blandt funktionerne under Layouts.
Hjerneprojektionsvisningen er en 2D-projektion af hjernen på et halvkugleformet objekt, som
udfolder hjernestrukturer for at vise gyri og sulci uden sektionering. En sådan visning kan kun
beregnes ud fra MR-billeddata i høj opløsning, som er registreret sammen med DTI-dataene, som
behandles.

Nr. Visning Beskrivelse

① Brain Projection

• For oven: Hjerneprojektionsvisning.
• For neden til venstre: 3D-visning.
• For neden til højre: Vælg mellem aksial, koronal og sagittal

visning.

② Overview

• For oven til venstre: 3D-visning (vælg mellem aksial, koro-
nal og sagittal visning).

• For oven til højre: Aksial visning.
• For neden til venstre: Sagittal visning.
• For neden til højre: Koronal visning.

Relaterede links

2.4.1 Interesseområdebaseret sporing på side 27
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Ændring af fiberbundter og objekter

①

③

⑤

④

⑥
⑦

②

Figur 6  

Trin

1. Åbn dialogen Data og den tilknyttede pil ② ved siden af Fiber Bundles eller Objects for
at vise listen over fiberbundter eller objekter.

2. Under Fiber Bundles eller Objects vælges pilen ved siden af objektet, for hvilket egen-
skabsdialogen ønskes åbnet ①.
BEMÆRK: Nyoprettede fiberbundter kan slettes helt, mens eksisterende fiberbundter/
objekter (f.eks. fra tidligere planlægningssessioner) kun fjernes fra det aktuelle valg, men
bevares i Patient Selection. 

3. I egenskabsdialogen kan du:
• Ændre navnet
• Under Color ⑤ kan du vælge en ny farve fra paletten for fiberbundtet eller objektet
• Convert⑥ fiberbundtet til et 3D-objekt (kun tilgængelig for fiberbundter)
• Delete⑦ fiberbundtet eller objektet
• Se yderligere oplysninger (basis og type)

4. Klik på ikonet med det lukkede øje ③ for at skjule alle indeholdte fiberbundter (med und-
tagelse af det aktuelt valgte).

5. Klik på fiberbundtikonet ④ for kun at skjule et specifikt fiberbundt (medmindre det er
valgt). Det valgte fiberbundt (fremhævet i orange) kan ikke skjules.

Fibertracking-funktioner
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Grundlæggende visningsfunktioner

Knap Funktion

Scroll: Træk musemarkøren gennem en skive, op eller ned.
Du kan også klikke på en billedskive og rulle med musehjulet.

Zoom: Træk musemarkøren:
• Op for at zoome ud
• Ned for at zoome ind

Pan: Klik på en billedskive, og træk den med musemarkøren:
• 2D-skiver: panorerer gennem skiverne
• 3D-skiver: roterer skiverne

Undo: Fortryd dine sidste handlinger.

FIBERTRACKING
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2.3 DTI-undersøgelser

Indlæsning og valg af DTI-undersøgelser

① ②

Figur 7  

Hvis mere end en DTI-undersøgelse er blevet valgt (hvis du f.eks. har indlæst en undersøgelse
med seks diffusionsretninger og en anden undersøgelse med tolv retninger), vil den seneste
undersøgelse automatisk blive brugt, når du åbner Fibertracking.
Du bliver bedt om at kontrollere, om den valgte DTI-undersøgelse og billederne stemmer overens
①.
Hvis du ønsker at vælge et andet DTI-datasæt, skal du vælge Data i værktøjslinjen og vælge fra
listen over DTI-undersøgelser ②.

Verificering af DTI-data

Advarsel
Afhængigt af scannerkonfigurationen og -protokollerne kan DTI-billederne være
forvrængede. For at sikre, at dataene er korrekte, skal DTI-billederne sammenlignes med
anatomiske data og verificeres ved en billedfusion.

Advarsel
De oprindelige diffusionsoplysninger fra scanneren kan påvirkes af tumortypen, -
størrelsen og dens placering. Navnlig i områder med ødemer kan anisotropiske
oplysninger gå tabt eller blive forvrænget.

Systemmeddelelse

Advarsel
DTI-datasættet og de anatomiske oplysninger (f.eks. MR- og CT-billeder) skal være fra
samme patient og mærket med samme patientnavn og ID. Sammenfletning af DTI-datasæt
med anatomiske datasæt fra forskellige patienter vil resultere i ugyldige resultater.

DTI-undersøgelser
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2.4 Oprettelse af fiberbundter

Funktioner til oprettelse af fiberbundter

Fiberbundter kan oprettes på to måder i Fibertracking:

Valgmulighed Beskrivelse

Interesseområdeba-
seret sporing Fibre spores gennem definerede interesseområder.

Interaktiv sporing Fibre spores og vises live under navigation gennem billeddata (lavere op-
løsning).

Fibertracking-parametre

Du kan gennemgå og justere parametrene for Fibertracking (hvis nødvendigt) for at opnå optimal
sporing af fibre i billedsættet. Afhængigt af de importerede DTI-data kræver standardinstillingerne
(vist på billedet herunder) muligvis justering.

Figur 8  

Funktion Forklaring

Minimum FA

FA (fraktioneret anisotropi) tærsklen er minimum-diffusionsværdien,
der tages i betragtning ved sporingen af fibre.
Flyt linjemarkøren for at ændre minimum for fraktioneret anisotropi.
Lavere værdier tillader diffusion i mange retninger (isotropisk), og hø-
jere værdier begrænser diffusionen langs parallelle retninger (anisotro-
pisk).

Minimum Length Flyt linjemarkøren for at indstille begrænsningen for fibrenes mini-
mumslængde.

Maximum Angulation
Flyt linjemarkøren for at indstille vinklen mellem to fibersegmenter for
således at påvirke fiberbundtets vinkling. Højere værdier tillader fiber-
bundter med større krumning.

Valgt fiberbundt

Oplysninger om det aktuelt valgte fiberbundt vises i overlejringsfeltet. Alle ændringer (f.eks.
justeringer af indstillinger) og nye interesseområder anvendes straks på det aktuelt valgte
fiberbundt.

FIBERTRACKING
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Relaterede links

2.4.1 Interesseområdebaseret sporing på side 27
2.4.2 Interaktiv sporing på side 30
2.2 Fibertracking-funktioner på side 18

Oprettelse af fiberbundter
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2.4.1 Interesseområdebaseret sporing

Baggrund

Oprettelse af fiberbundter ved hjælp af interesseområdebaseret (interesseområde) sporing gøres
ved først at definere interesseområder i det valgte billedsæt. En algoritme sporer alle fibre, som
passerer gennem de definerede interesseområder, der opfylder de valgte sporingsparametre, og
samler dem i fiberbundtet.
Du kan oprette og benytte flere interesseområder samtidigt. Hvis du for eksempel vælger et
interesseområde i det motoriske område, og et andet på hjernestammen, bliver det muligt at få
vist de hvide substansbaner (f.eks. pyramidebanen), der forbinder disse områder.

3D-objekter

①

Figur 9  

Opret 3D-objekter (f.eks. tumor) i SmartBrush (se Softwarebrugervejledningen), eller benyt
interesseområdepenslen. Eksisterende 3D-objekter tilføjes automatisk til NOT IN USE-området.
Klik på øjeikonet ① for at vise 3D-objekter. For at bruge områder til beregning af fiberbundtet skal
de trækkes til INCLUDE REGIONS.
BEMÆRK: Stryg ethvert objekt eller interesseområde under INCLUDE REGIONS eller EXCLUDE
REGIONS for automatisk at flytte det til NOT IN USE. 

FIBERTRACKING
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Området funktioner

Figur 10  

Funktion Forklaring

Fiber Bundle Brug pilene til at skifte mellem de tilgængelige fiberbundter.

Create New Vælg dette ikon for at oprette et nyt, tomt fiberbundt.

Erase Vælg dette ikon for at slette enkelte fibre i 2D eller 3D.

Refresh Genberegner fibre med de aktuelle indstillinger.

ROI Brush
Vælg dette ikon for at skitsere et nyt 2D-interesseområde ved at spore et
område i en hvilken som helst af visningerne, herunder også hjerneprojekti-
on.

Relaterede links

2.1.1 Sådan oprettes et nyt interesseområde på side 29

Interesseområdebaseret sporing
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Sådan oprettes et nyt interesseområde

①

②

Figur 11  

Denne funktion sætter dig i stand til at bestemme interesseområdet ved at oprette et objekt
manuelt i billedsættet.

Trin

1. Vælg ROI Brush ① fra funktionsområdet.

2. Spor et område i en hvilken som helst af visningerne, herunder også hjerneprojektion.
Når musen slippes, placeres objektet straks under INCLUDE REGIONS til beregning af
fibersporing. Fiberbundter beregnes automatisk.

3. Luk øjeikonet ② for at skjule interesseområdet. Fiberbundterne er stadig synlige.
BEMÆRK: Interesseområdepenslen sporer et nyt fiberbundt ved at overskrive det eksi-
sterende fiberbundt. Hvis det eksisterende fiberbundt ønskes bevaret, vælges Create
New for at oprette et nyt fiberbundt. 

FIBERTRACKING
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2.4.2 Interaktiv sporing

Baggrund

Fibre kan spores live og i bevægelse ved hjælp af Interactive-funktionen. Den orange
sporingskugle kan flyttes gennem billeddataene ②. Softwaren beregner alle fibre, som løber
gennem sporingskuglens position og opfylder de bestemte kriterier (FA Threshold, Minimum
Length og Maximum Angulation) og viser dem i realtid.
Interaktiv sporing benytter færre seed-punkter som input for sporingsalgoritmen, så hurtigere
sporingsresultater opnås. Derfor er opløsningen lavere end interesseområdebaseret fibersporing.

Oprettelse af fiberbundter med interaktiv sporing

③

①

④

⑤

②

Figur 12  

Trin

1. Flyt funktionslinjen Interactive til højre ③.

2. Vælg hvor som helst inden for den stiplede cirkel ① for at flytte sporingskuglen. Flyt den
orange, interaktive cirkel ② rundt i en hvilken som helst af visningerne for at se fibrene i
det pågældende område.

3. Størrelse på det interaktive område bestemmes ved at trække cirklen ①.

4. Valgmulighed: Vælg Add Fibers ④ for at gemme de sporede fibre i kuglens aktuelle posi-
tion.

5. Flyt den interaktive kugle til en anden position. Fibrene, som forinden er blevet tilføjet,
forsvinder ikke. I stedet vises de let transparente. Gentag trin 4 for at indsamle og tilføje
flere fibre til det aktuelt valgte fiberbundt ⑤.

Interaktiv sporing
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