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1 YLEISTÄ TIETOA
1.1 Yhteystiedot

Tuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä käyttöohjeesta tai sinulla on ohjelmiston käyttöä koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Alue Puhelin- ja faksinumero Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja Ete-
lä-Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alueet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eurooppa
Puhelin: +49 89 991568 1044
Faksi: +49 89 991568 811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Odotettu käyttöikä

Brainlab tarjoaa ohjelmistosovelluksille huoltoa viiden vuoden ajan. Tänä aikana on saatavilla
sekä ohjelmistopäivityksiä että huoltopalveluja.

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Ota meihin
yhteyttä osoitteella user.guides@brainlab.com, jos sinulla on parannusehdotuksia.

Valmistaja

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Saksa
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1.1.1 Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän
käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlab-tavaramerkit

• Brainlab® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.
• Fibertracking® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

• Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Patenttitiedot

Tätä tuotetta saattaa suojata yksi tai useampi patentti tai vireillä oleva patenttihakemus. Katso
lisätietoja kohdasta: https://www.brainlab.com/patent/.

Integroitu kolmannen osapuolen ohjelmisto

• Nämä ohjelmistot perustuvat osittain Independent JPEG Group -ryhmän työhön.
• Tämä ohjelmisto sisältää OpenJPEG-kirjaston. Täydellinen kuvaus tekijänoikeuksista,

vastuuvapauslausekkeista ja lisenssistä on osoitteessa http://www.openjpeg.org/.
• Tämän ohjelmiston osiot perustuvat Sun Microsystems Inc. -yhtiön työhön.
• Tämä tuote sisältää Apache Software Foundationin kehittämän ohjelmiston (www.apache.org/),

tekijänoikeus © 1999–2004, The Apache Software Foundation.
• Ohjelmisto perustuu osin Apache Software Foundationin kehittämään Xerces C++ 3.1.1:een.

Täydellinen kuvaus tekijänoikeuksista, vastuuvapauslausekkeista ja lisenssistä on osoitteessa
http://xerces.apache.org/.

• Tämä tuote sisältää libtiff 4.0.4 beta -kirjaston. Täydellinen kuvaus tekijänoikeuksista,
vastuuvapauslausekkeista ja lisenssistä on osoitteessa http://www.libtiff.org/misc.html.

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuotteet täyttävät lääkinnällisiä laitteita koske-
van direktiivin olennaiset vaatimukset.
Euroopan neuvoston lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY mu-
kaan Fibertracking on luokan IIb tuote.

Hävitysohjeet

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää lakisääteisten määräysten mukaan. Katso
lisätietoja sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystä koskevasta WEEE-direktiivistä
(Waste Electrical and Electronic Equipment):
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

Juridiset tiedot
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1.2 Turvallisuushuomautukset

Varoitukset

Varoitus
Varoitukset merkitään varoitussymbolilla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomiot

Huomiot merkitään pyöreällä huomiosymbolilla. Ne sisältävät oleellisia turvallisuuteen
liittyviä tietoja ja ilmoittavat mahdollisista ongelmista laitteen käytössä. Mahdollisia
ongelmia ovat esimerkiksi laitteen virhetoiminnot, laitteen toimintahäiriö sekä laitteelle tai
muulle omaisuudelle aiheutunut vaurio.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 

YLEISTÄ TIETOA
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1.3 Käyttötarkoitus

Käyttöaiheet

Fibertracking on sovellus, jolla käsitellään ja visualisoidaan kraniaalisia valkean aineen ratoja
diffuusiotensorikuvauksen (DTI) -tietojen perusteella ja jolla saatuja tietoja käytetään hoidon
suunnittelutoimenpiteissä. Fibertracking-ohjelmistoa voidaan käyttää kaikissa kliinisissä
työnkuluissa, jotka edellyttävät aivoissa olevien kraniaalisen valkean aineen ratojen visualisointia.
Itse laitteella ei ole erityisiä kliinisiä indikaatioita.

Tuotteen käyttäjä

Fibertracking-ohjelmiston kohdekäyttäjiä ovat neurokirurgian ja sädehoidon suunnittelun parissa
työskentelevät lääketieteen ammattilaiset ja heidän avustajansa.

Käyttöpaikka

Käyttöpaikaksi on määritetty sisätilat, yleensä sairaalassa tai kliinisessä ympäristössä.

Varovainen käsittely

Varoitus
Vain koulutettu hoitohenkilökunta saa käyttää järjestelmän komponentteja ja lisävarusteita.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Tarkista kaikkien järjestelmään syötettyjen tietojen ja kaikkien järjestelmän palauttamien
tietojen oikeellisuus ennen hoitotoimenpiteiden aloitusta.

Pidempi leikkausaika

Brainlabin navigointijärjestelmät ovat herkkiä teknisiä laitteita. Leikkauksen kesto navigointia
käytettäessä voi vaihdella leikkaussalin varusteiden, potilaan asettelun, laskennan keston ja
monimutkaisuuden mukaan. Käyttäjän on päätettävä, onko mahdollinen pidennys hyväksyttävissä
potilaan ja hoidon kannalta.

Käyttötarkoitus
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1.4 Yhteensopivuus ohjelmiston kanssa

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Järjestelmän kanssa voidaan asentaa ja käyttää vain Brainlabin määrittämiä Brainlabin
lääkinnällisiä ohjelmistoja.
Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen, jos haluat lisätietoja versioiden yhteensopivuudesta
Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa.

Yhteensopivat muut kuin Brainlab-ohjelmistot

Fibertracking 1.0 on yhteensopiva Microsoft Windows Server 2003/2008-, Microsoft Windows 7-,
8- ja 10-käyttöjärjestelmien kanssa. Saat yksityiskohtaiset ja ajantasaiset tiedot yhteensopivista
käyttöjärjestelmistä ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.
HUOMAUTUS: Brainlabin järjestelmä on lääkinnällinen laite, ja sitä on käytettävä aiotun
käyttötarkoituksen ja järjestelmän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen mukaan. Kolmannen
osapuolen ohjelmiston käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti järjestelmän luotettavuuteen. 

Virustarkistus ja haittaohjelmistot

Brainlab suosittelee järjestelmän suojaamista huippuluokan virustorjuntaohjelmistoilla.
Huomaa, että joidenkin haittaohjelmilta suojaavien ohjelmistojen (esim. virustarkistusohjelmiston)
asetukset saattavat vaikuttaa kielteisesti järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi suoritetaan
reaaliaikaiset tarkistukset ja jokaisen tiedoston käyttöä seurataan, potilastietojen lataaminen ja
tallentaminen saattaa olla hidasta. Brainlab suosittelee reaaliaikaisen tarkistuksen poistaminen
käytöstä ja virustarkistusten suorittamista hoitotyön ulkopuolella.

Varoitus
Varmista, että virustentorjuntaohjelmisto ei muokkaa mitään Brainlab-hakemistoa,
erityisesti seuraavia:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab ja F:\Brainlab
• C:\PatientData, D:\PatientData ja F:\PatientData

Varoitus
Älä lataa tai asenna päivityksiä hoidon suunnittelun aikana.
Ota yhteyttä Brainlabin tukeen, jos haluat lisätietoja näistä ongelmista.

Päivitykset

Varoitus
Käyttöjärjestelmän päivittäminen (korjaustiedostot) tai kolmannen osapuolen ohjelmistojen
päivittäminen on tehtävä kliinisten tuntien ulkopuolella ja testiympäristössä, jotta voit
tarkistaa Brainlab-järjestelmän toiminnan. Brainlab valvoo julkaistuja Windowsin
korjaustiedostoja ja saa tietää, jos joistakin päivityksistä on odotettavissa ongelmia. Ota
yhteyttä Brainlabin tukeen, jos käyttöjärjestelmän korjaustiedostoihin liittyviä ongelmia
ilmenee.

Microsoft-tietoturvapäivitykset Windows- ja ohjainpäivityksille

Brainlab sallii vain suojauspäivitykset. Älä asenna huoltopäivityspaketteja ja valinnaisia
päivityksiä. Tarkista asetuksista, että päivitykset on ladattu ja asennettu oikein ja sopivassa
vaiheessa. Älä päivitä Brainlab-ajureita.
Katso Brainlab-verkkosivustolta lisätietoja asetuksista ja luettelo Microsoft-tietoturvapäivityksistä,
jotka Brainlab-tuki on estänyt.
Osoite: www.brainlab.com/updates
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Salasana: WindowsUpdates!89

DICOM-vastaavuuslausunto

DICOM-vastaavuuslausunto löytyy Brainlabin verkkosivustosta osoitteessa: www.brainlab.com/
dicom.

Sähkökäyttöiset lääkintäjärjestelmät

Tietoja sähköisten lääkintälaitteiden määrityksestä on Järjestelmän käyttöohjeissa ja
Teknisessä käyttöohjeessa.

Yhteensopivuus ohjelmiston kanssa
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1.5 Koulutus

Brainlab-koulutus

Turvallisen ja oikean käytön takaamiseksi kaikkien käyttäjien tulisi osallistua Brainlabin edustajan
pitämään koulutusohjelmaan ennen järjestelmän käyttämistä.

Valvottu tuki

Ennen järjestelmän käyttöä kirurgisissa toimenpiteissä, joissa tietokoneavusteinen navigointi on
käytössä, suorita riittävän monta täydellistä toimenpidettä Brainlab-edustajan ollessa paikalla.

Vastuut

Varoitus
Tämä järjestelmä tarjoaa ainoastaan tukea kirurgille, eikä se korvaa kirurgin omaa
kokemusta ja/tai vastuuta käytön aikana. Käyttäjän on aina oltava mahdollista jatkaa ilman
järjestelmän tarjoamaa avustusta.
Vain asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö saa käyttää
järjestelmäkomponentteja ja lisälaitteita.

YLEISTÄ TIETOA
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1.6 Dokumentaatio

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita,
joita on käytettävä varoen.
Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Saatavilla olevat käyttöohjeet

HUOMAUTUS: käytettävissä olevat käyttöohjeet vaihtelevat Brainlab-tuotteen mukaan. Jos sinulla
on kysyttävää saamistasi käyttöohjeista, ota yhteyttä Brainlabin tukeen. 

Käyttöohje Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet
• Hoidon suunnittelun ja kuvaohjatun navigaation yleiskuvaus
• Leikkaussalijärjestelmän asetusten kuvaus
• Yksityiskohtaiset ohjelmiston käyttöohjeet

Laitteiston käyttöoppaat Lisätietoja sädehoidosta ja kirurgisista laitteista, jotka tyypillisesti
määritetään suuriksi ja monimutkaisiksi instrumenteiksi

Instrumenttien käyttöohjeet Instrumenttien käsittelyn yksityiskohtaiset ohjeet

Puhdistus-, desinfiointi- ja
sterilointiohjeet

Instrumenttien puhdistuksen, desinfioinnin ja steriloinnin yksityis-
kohtaiset ohjeet

Järjestelmän käyttöohje Lisätietoja järjestelmän asennuksesta

Tekninen käyttöohje Järjestelmän tekniset yksityiskohdat, mukaan lukien tekniset tiedot
ja yhteensopivuustiedot

Dokumentaatio
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1.7 Lyhenteet

Lyhenneluettelo

Tämä käyttöohje saattaa sisältää seuraavat lyhenteet:

Lyhenne Määritelmä

ADC Apparent Diffusion Coefficient (Näennäinen diffuusiokerroin)

B0 DTI-kuvat, jotka on otettu nopeudella b = 0 s/mm2

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (Digitaalinen
kuvantaminen ja viestintä lääketieteessä)

DTI Diffusion Tensor Imaging (Diffuusiotensorikuvantaminen)

FA Fraktionaalinen anisotropia

MRI Magnetic Resonance Imaging (Magneettiresonanssikuvanta-
minen)
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Lyhenteet
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2 FIBERTRACKING
2.1 Johdanto

Yleistä tietoa

Fibertracking-ohjelmiston avulla voit seurata kuiturakenteita määritetyllä kohdealueella
diffuusiopainotettujen MR-kuvien perusteella. Lisäksi voit muuntaa kuitunippuja 3D-objekteiksi
käytettäväksi myöhemmässä suunnittelussa.
Lataa DTI-tietojoukko Fibertracking-ohjelmiston käyttöä varten kulloiseenkin hoitosuunnitelmaan.

Kuva 1  

Fibertracking-perusteet

Fibertracking perustuu aivojen diffuusioanisotropiamittaukseen, jossa käytetään useista
suunnista otettuja diffuusiopainotettuja kuvia (DTI-tiedot). Sen jälkeen Fibertracking-ohjelmisto
laskee diffuusion suunnan potentiaalisia valkean aineen kuituja pitkin koko tietovolyymin osalta.
Kuidut rekonstruoidaan viivaksi yhdistämällä useita pisteitä.

DTI-tiedot

Fibertracking-ohjelmistossa käytetään taustalla ajettavaa palvelua (DTI Preprocessing
Performer) kelvollisten DTI-tietojen automaattista tunnistusta ja esikäsittelyä varten. Ohjelmisto
muuntaa tiedot DTI-tutkimukseksi, joka sisältää esirekisteröidyt B0- ja ADC-kuvajoukot sekä
(värilliset) FA-kartat ja Fibertracking-ohjelmistossa vaadittavan diffuusiotensorin. DTI-tutkimus

FIBERTRACKING
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voidaan valita Patient Selection -kohdasta (katso ohjelmiston käyttöohje, Content Manager/
Patient Selection). 
HUOMAUTUS: kelvollisilla DTI-tiedoilla viitataan DTI-tietoihin, joissa on vähintään yksi perustason
skannaus ilman diffuusiopainotusta (B0) ja vähintään kuusi suuntapainotettua skannausta eri
diffuusiosuunnista. 

Fibertracking-näyttö

Veden diffuusion suunta potentiaalisia valkean aineen kuituja pitkin lasketaan koko tietovolyymin
osalta. Fibertracking-ohjelmistossa näytetään kunkin kuidun suunta värikoodin mukaisesti. Jotkin
värit edustavat tiettyä suuntaa. Toisin sanoen nämä värikartat (neurologinen käytäntö) antavat
tietoa veden diffuusion suunnasta leikkeissä olevia potentiaalisia kuituja pitkin.

Kuitujen värit

Moniväriset kuidut värjätään seuraavan käytännön mukaan:

Kuitujen väri Diffuusiosuunta

Punainen Vasen–oikea

Vihreä Anteriorinen–posteriorinen

Sininen Pää–jalat

HUOMAUTUS: kuvan kulmamuodostuman mukaan kuitujen värikoodaus saattaa poiketa yllä
olevasta. 

DTI-esikäsittely

DTI-tietojoukon diffuusiotensorikentän laskenta sekä ADC:n ja fraktionaalisten anisotropiakarttojen
laskenta perustuu jo vertaisarvioituihin ja julkaistuihin menetelmiin ja algoritmeihin:
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-algoritmi

Fibertracking perustuu FACT (Fiber Assignment by Continuous Tracing) -algoritmiin, joka
määrittää kuidut jatkuvan seurannan avulla ja jonka julkaisivat alkuaan Mori, et al. vuonna 2002
(Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking: principles and strategies - A technical review. NMR Biomed
2002;15(7-8):468-480).

FACT-kuituseuranta-algoritmi seuraa ainoastaan kuituja, jotka vastaavat kulloisiakin
parametreja (esim. FA-vähimmäiskynnys, vähimmäispituus ja
enimmäiskulmamuodostuma). Jos nämä asetukset ovat liian korkeat tai matalat, tulokset
saattavat poiketa todellisista anatomisista rakenteista. Näin ollen tuloksena saatavat kuidut
ovat vain esitys paikallisesta diffuusiosta, joka kulkee valitun kohdealueen kautta, eikä
niitä pidä koskaan hyväksyä anatomisten rakenteiden absoluuttiseksi esitykseksi.
Lisätietoja saat tutustumalla skannausohjeisiin tai ottamalla yhteyttä Brainlabin
asiakastukeen.

FACT-kuituseuranta-algoritmi on vain suhteellinen esitys valkean aineen kuiturakenteisiin
liittyvästä paikallisesta anisotropiasta.

Varoitus
Kuituseurannan tulos perustuu diffuusiotensorikuvista saatuihin laskelmiin. Fibertracking
näyttää vain suhteellisen esityksen aivojen valkean aineen kuiturakenteisiin liittyvästä
paikallisesta anisotropiasta.

Johdanto
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Varoitus
Tuumorin tyyppi, koko ja sijainti saattaa vaikuttaa skannerin alkuperäisiin
diffuusiotietoihin. Anisotrooppiset tiedot saatetaan menettää tai ne saattavat vääristyä
etenkin turvotusalueilla.

FIBERTRACKING
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2.2 Fibertracking-toiminnot

Ennen aloittamista

Vaiheet

1. Hanki DTI-tiedot Brainlabin asiakastuesta saatavien Brainlab-skannausohjeiden mukai-
sesti.

2. Lataa DTI-tiedot ja vastaavat anatomiset kuvat (esim. MRI, T1, T2).

Skannerikokoonpanon ja -protokollien mukaan DTI-kuvat saattavat olla vääristyneitä. DTI-
tietojen oikeellisuutta on verrattava muihin anatomisiin tietoihin ja se on vahvistettava
kuvafuusion aikana.

Fibertrackingin käynnistäminen

Kuva 2  

Valitse DTI-tiedot ja vastaavat anatomiset kuvat Content Managerin avulla. Suorita valinnaiset
vaiheet (esim. Image Fusion) ja käynnistä Fibertracking.

Varoitus
Varmista, että työskentelet täydellisen suunnitteluprosessin aikana oikean tietojoukon
parissa. Potilastiedot näytetään kunkin Elementin navigaattorialueella.

Fibertracking-toiminnot
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Päänäytön asettelu

②

①

① ③ ④

②

Kuva 3  

Nro Komponentti Kuvaus

① Näkymät-alue Kuvaa leikkeitä joko aivojen projektiona, aksiaalisena, koro-
naalisena, sagittaalisena tai 3D-näkymänä.

② Kuitunipputiedot Antaa tietoa kulloinkin valitusta kuitunipusta.

③ Sivupalkki
Antaa luettelon kohdealueista ja objekteista, joita voidaan siir-
tää mielivaltaisesti joko INCLUDE REGIONS-, EXCLUDE RE-
GIONS- tai NOT USED -kohtaan.

④ Työkalurivi Antaa luettelon toiminnoista.

FIBERTRACKING
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Perussivupalkin ja työkalurivin toiminnot

① ②

Kuva 4  

Kun kuitunippuja luodaan kohdealueeseen perustuvan seurannan avulla, sekä sivupalkin ① että
työkalurivin ② alue ovat käytettävissä.

Käyttö Kuvaus

Alerts Avaamalla tämän välilehden näet mahdolliset hälytykset ja/tai lisätiedot.

Data Avaamalla tämän välilehden voit vaihtaa DTI-tutkimusta, kuvia, asette-
luita, kuitunippuja ja objekteja.

Home

Palauttaa takaisin Content Manageriin.
Kaikki muutokset (esim. valittu tietojoukko, kuituniput) asetetaan auto-
maattisesti saataville muissa sovelluksissa.
HUOMAUTUS: ohjelmiston Home-painike ei ehkä ole käytettävissä, jos
alusta (esim. Buzz, Curve, Kick) sisältää laitteiston Home-painikkeen.

INCLUDE REGIONS

Voit sisällyttää objektit tai manuaalisesti määritetyt kohdealueet kuitu-
nippuun vetämällä ne tähän. Näin ollen tuloksena syntyvä kuitunippu
leikkaa kaikki INCLUDE REGIONS -kohdassa sijaitsevat objektit ja
kohdealueet.

EXCLUDE REGIONS

Voit sulkea objektit tai manuaalisesti määritetyt kohdealueet pois kuitu-
nipusta vetämällä ne tähän. Näin ollen tuloksena syntyvät kuituniput ei-
vät leikkaa EXCLUDE REGIONS -kohdassa sijaitsevia objekteja ja koh-
dealueita.

Fibertracking-toiminnot
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Käyttö Kuvaus

NOT USED Luettelee kaikki käytettävissä olevat 3D-objektit. Näitä objekteja ei oteta
huomioon kuitunipun laskennassa.

Näkymät

①

②

Kuva 5  

Aksiaalisen, sagittaalisen ja koronaalisen leikenäkymän lisäksi Fibertracking-ohjelmistossa
voidaan tarkastella aivojen projektio- ja 3D-näkymiä. Voit siirtyä näkymästä toiseen valitsemalla
työkaluriviltä Data ja valitsemalla jonkin vaihtoehdon Layouts-kohdasta.
Aivojen projektio on 2D-projektio aivoista puoliympyrän muotoisessa objektissa, jossa aivojen
rakenteet tuodaan esiin isoaivopoimujen ja aivouurteiden esittämiseksi ilman lohkotusta. Tällainen
näkymä voidaan laskea vain korkearesoluutioisista anatomisista MR-kuvatiedoista, jotka
rekisteröitiin käsiteltävien DTI-tietojen kanssa.

Nro Näkymä Kuvaus

① Brain Projection

• Yläosassa: aivojen projektionäkymä.
• Vasemmassa alakulmassa: 3D-näkymä.
• Oikeassa alakulmassa: valitse aksiaalisen, koronaalisen ja

sagittaalisen näkymän välillä.

② Overview

• Vasemmassa yläkulmassa: 3D-näkymä (valitse aksiaalisen,
koronaalisen ja sagittaalisen näkymän välillä).

• Oikeassa yläkulmassa: aksiaalinen näkymä.
• Vasemmassa alakulmassa: sagittaalinen näkymä.
• Oikeassa alakulmassa: koronaalinen näkymä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

2.4.1 Kohdealueeseen perustuva seuranta s. 27
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Kuitunippujen ja objektien muokkaaminen

①

③

⑤

④

⑥
⑦

②

Kuva 6  

Toimenpiteet

1. Avaa Data-valintaikkuna ja vastaava nuoli ② Fiber Bundles- tai Objects-kohdan vieres-
tä, jos haluat nähdä kuitunippujen tai objektien luettelon.

2. Valitse Fiber Bundles- tai Objektit-kohdasta halutun objektin vieressä oleva nuoli, jolloin
näyttöön avautuu ominaisuusvalintaikkuna ①.
HUOMAUTUS: äskettäin luodut kuituniput voidaan poistaa täysin, kun taas olemassa ole-
vat kuituniput / objektit (esim. edellisistä suunnitteluistunnoista) vain poistetaan kulloises-
takin valikoimasta, ja ne jäävät Patient Selection -valikoimaan. 

3. Ominaisuusvalintaikkunassa voidaan käyttää seuraavia toimintoja:
• Muuta nimeä.
• Valitse Color ⑤ -kohdasta kuitunipulle tai objektille uusi väri paletista.
• Convert ⑥ muuntaa kuitunipun 3D-objektiksi (käytettävissä vain kuitunippujen kohdal-

la).
• Delete ⑦ poistaa kuitunipun tai objektin.
• Katso lisätiedot (perusteet ja tyyppi).

4. Napsauttamalla suljettua silmäkuvaketta ③ voit piilottaa kaikki sisällytetyt kuituniput (kul-
loinkin valittua lukuun ottamatta).

Fibertracking-toiminnot
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Toimenpiteet

5. Napsauttamalla kuitunippusymbolia ④ voit piilottaa vain tietyn kuitunipun (jos sitä ei ole
valittu). Valittua kuitunippua (korostettu oranssilla) ei voida piilottaa.

Peruskatselutoiminnot

Painike Käyttö

Scroll: Vedä hiiren osoitinta leikkeen halki ylös tai alas.
Voit myös napsauttaa kuvaleikettä ja selata hiiren kiekkopainikkeella.

Zoom: Vedä hiiren osoitinta:
• loitontamiseksi ylöspäin
• lähentämiseksi alaspäin

Pan: Napsauta kuvaleikettä ja vedä sitä hiiren osoittimella:
• 2D-leikkeet: panoroi leikkeiden halki
• 3D-leikkeet: kierrä leikkeitä

Undo: Kumoa edelliset toimet.

FIBERTRACKING
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2.3 DTI-tutkimukset

DTI-tutkimusten lataus ja valinta

① ②

Kuva 7  

Jos valittuna on useita DTI-tutkimuksia (jos esim. latasit tutkimuksen, jossa on kuusi
diffuusiosuuntaa ja toisen tutkimuksen, jossa on kaksitoista suuntaa), viimeisintä tutkimusta
käytetään automaattisesti, kun Fibertracking avataan.
Sinua kehotetaan tarkistamaan, vastaavatko valittu DTI-tutkimus ja kuvat toisiaan ①.
Voit valita muun DTI-tietojoukon valitsemalla työkaluriviltä Data ja tekemällä valinnan DTI-
tutkimusluettelosta ②.

DTI-tietojen tarkistaminen

Varoitus
Skannerikokoonpanon ja -protokollien mukaan DTI-kuvat saattavat olla vääristyneitä. Jotta
tietojen oikeellisuus voidaan varmistaa, DTI-kuvia on verrattava anatomisiin tietoihin ja ne
on tarkistettava kuvafuusion aikana.

Varoitus
Tuumorin tyyppi, koko ja sijainti saattaa vaikuttaa skannerin alkuperäisiin
diffuusiotietoihin. Anisotrooppiset tiedot saatetaan menettää tai ne saattavat vääristyä
etenkin turvotusalueilla.

Järjestelmäviesti

Varoitus
DTI-tietojoukon ja anatomisten tietojen (esim. MR- ja TT-kuvat) on oltava lähtöisin samalta
potilaalta, ja niihin on merkittävä saman potilaan nimi ja tunnus. Tietojoukkojen
sulauttaminen muiden potilaiden anatomisiin tietojoukkoihin johtaa virheellisiin tuloksiin.

DTI-tutkimukset
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2.4 Kuitunippujen luominen

Kuitunippujen luontivaihtoehdot

Fibertracking-ohjelmistossa on kaksi kuitunippujen luontivaihtoehtoa:

Vaihtoehto Kuvaus

Kohdealueeseen pe-
rustuva seuranta Kuituja seurataan määritettyjen kohdealueiden poikki.

Vuorovaikutteinen
seuranta

Kuituja seurataan ja ne näytetään live-esityksenä kuvatietojen halki navi-
goitaessa (alhaisempi resoluutio).

Fibertracking-parametrit

Voit tarkastella ja säätää Fibertracking-parametreja (tarvittaessa), jotta kuituja voidaan seurata
optimaalisesti kuvajoukossa. Tuotujen DTI-tietojen mukaan oletusasetuksia (esitetään alla
olevassa kuvassa) on ehkä säädettävä.

Kuva 8  

Käyttö Kuvaus

Minimum FA

FA (fraktionaalinen anisotropia) -kynnys on diffuusion vähimmäisarvo,
joka otetaan huomioon kuitujen seurannan yhteydessä.
Liu’uttamalla palkkia voit muuttaa minimaalista fraktionaalista anisotro-
piaa.
Alempien arvojen avulla voidaan suorittaa diffuusio moniin suuntiin
(isotrooppinen) ja korkeampien arvojen avulla diffuusio voidaan rajoit-
taa samansuuntaiseksi (anisotrooppinen).

Minimum Length Liu’uttamalla palkkia voit määrittää kuitujen vähimmäispituutta koske-
van rajoituksen.

Maximum Angulation

Liu’uttamalla palkkia voit määrittää kahden kuitusegmentin välisen kul-
man ja vaikuttaa siten kuitunipun kulmamuodostumaan. Korkeampien
arvojen avulla voidaan käyttää kuitunippuja, joilla on suurempi kaare-
vuus.

Valittu kuitunippu

Kulloinkin valittua kuitunippua koskevat tiedot esitetään kerrosruudussa. Kaikkia muutoksia (esim.
asetusten säätöä) ja uusia kohdealueita sovelletaan välittömästi kulloinkin valittuun kuitunippuun.
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Aiheeseen liittyviä linkkejä

2.4.1 Kohdealueeseen perustuva seuranta s. 27
2.4.2 Vuorovaikutteinen seuranta s. 30
2.2 Fibertracking-toiminnot s. 18

Kuitunippujen luominen
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2.4.1 Kohdealueeseen perustuva seuranta

Taustatietoja

Voit luoda kuitunippuja kohdealueeseen perustuvan seurannan avulla määrittämällä ensin
kohdealueet valitussa kuvajoukossa. Algoritmi seuraa kaikkia sellaisten määritettyjen
kohdealueiden läpi kulkevia kuituja, jotka vastaavat valittuja seurantaparametreja, ja sisällyttää ne
kuitunippuun.
Voit luoda ja käyttää useita kohdealueita samanaikaisesti. Kun esimerkiksi valitset kohdealueen
motoriikka-alueella ja toisen aivorungossa, voit näyttää näitä alueita yhdistävät valkean aineen
radat (esim. pyramidiradan).

Kolmiulotteiset objektit

①

Kuva 9  

Luo uusia 3D-objekteja (esim. tuumori) SmartBrushissa (katso ohjelmiston käyttöohje) tai
käytä kohdealueen sivellintä. Olemassa olevat 3D-objektit lisätään automaattisesti NOT USED -
alueelle. Voit tarkastella 3D-objekteja napsauttamalla silmäkuvaketta ①. Voit käyttää alueita
kuitunippulaskelmiin vetämällä ne INCLUDE REGIONS -kohtaan.
HUOMAUTUS: pyyhkäisemällä INCLUDE REGIONS- tai EXCLUDE REGIONS -kohdassa olevia
objekteja tai kohdealueita voit siirtää ne automaattisesti NOT USED -kohtaan. 

FIBERTRACKING
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Toimintoalue

Kuva 10  

Käyttö Kuvaus

Fiber Bundle Nuolten avulla voit siirtyä käytettävissä olevasta kuitunipusta toiseen.

Create New Valitsemalla tämän kuvakkeen voit luoda uuden tyhjän kuitunipun.

Erase Valitsemalla tämän kuvakkeen voit pyyhkiä yksittäiset kuidut kaksi- tai kol-
miulotteisena.

Refresh Laskee kuidut uudelleen kulloistenkin asetusten avulla.

ROI Brush
Valitsemalla tämän kuvakkeen voit määrittää uuden 2D-kohdealueen seu-
raamalla aluetta missä näkymässä tahansa, muun muassa aivojen projek-
tiossa.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

2.1.1 Uuden kohdealueen luominen s. 29

Kohdealueeseen perustuva seuranta
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Uuden kohdealueen luominen

①

②

Kuva 11  

Tämän vaihtoehdon avulla voit määrittää kohdealueen luomalla manuaalisesti objektin
kuvajoukkoon.

Toimenpiteet

1. Valitse ROI Brush ① toimintoalueelta.

2. Seuraa aluetta missä näkymässä tahansa, muun muassa aivojen projektiossa. Hiiren va-
pauttamisen jälkeen objekti sijoitetaan välittömästi INCLUDE REGIONS -kohtaan kuitu-
seurantalaskelmia varten. Kuituniput lasketaan automaattisesti.

3. Sulkemalla silmäkuvakkeen ② voit piilottaa kohdealueen. Kuituniput ovat edelleen näky-
vissä.
HUOMAUTUS: kohdealueen sivellin seuraa uutta kuitunippua korvaamalla olemassa ole-
van kuitunipun. Jos haluat säilyttää olemassa olevan kuitunipun, voit luoda uuden kuituni-
pun valitsemalla Create New. 
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2.4.2 Vuorovaikutteinen seuranta

Taustatietoja

Kuituja voidaan seurata live-esityksenä ja liikkeessä käyttämällä Interactive-toimintoa. Oranssia
seurantapalloa voidaan siirtää kuvatietojen ② halki. Ohjelmistossa lasketaan kaikki
seurantapallon sijainnin läpi kulkevat kuidut, jotka vastaavat määritettyjä kriteerejä (Minimum FA,
Minimum Length ja Maximum Angulation), ja ne näytetään reaaliajassa.
Interactive-seurannassa käytetään seuranta-algoritminsyötteenä vähemmän isäntäpisteitä
nopeampien seurantatulosten tarjoamiseksi. Resoluutio on kuitenkin kohdealueeseen perustuvaa
kuituseurantaa alhaisempi.

Kuitunippujen luonti vuorovaikutteisen seurannan avulla

③

①

④

⑤

②

Kuva 12  

Toimenpiteet

1. Liu’uta Interactive-toimintopalkkia oikealle ③.

2. Valitsemalla minkä tahansa kohdan viivoitetussa ympyrässä ① voit liikkua seurantapallon
alueella. Siirtämällä oranssia vuorovaikutteista ympyrää ② missä tahansa näkymässä
voit nähdä kyseisen alueen kuidut.

3. Määritä vuorovaikutteisen alueen koko vetämällä ympyrää ①.

4. Valinnaista: valitsemalla Add Fibers ④ voit tallentaa seuratut kuidut pallon kulloiseenkin
sijaintiin.

5. Siirrä vuorovaikutteinen pallo toiseen sijaintiin. Aiemmin lisätyt kuidut eivät katoa, vaan ne
näytetään hieman läpinäkyvinä. Toistamalla vaiheen 4 voit kerätä ja lisätä edelleen kuituja
kulloinkin valittuun kuitunippuun ⑤.

Vuorovaikutteinen seuranta
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