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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktuppgifter

Support

Om du inte hittar den information du behöver i denna handbok, eller om du har frågor eller
problem, kan du kontakta Brainlabs support:

Område Telefon och fax E-post

USA, Kanada, Central- och Syd-
amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tel: +34 900 649 115

Frankrike och fransktalande regio-
ner Tel: +33 800 676 030

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

Japan
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Förväntad livslängd

Brainlab tillhandahåller fem års service för programvara. Under denna tidsperiod erbjuds
programvaruuppdateringar samt support på plats.

Feedback

Trots noggrann granskning kan denna användarhandbok innehålla fel. Kontakta oss på
user.guides@brainlab.com om du har förslag på förbättringar.

Tillverkare

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Tyskland

ALLMÄN INFORMATION
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1.1.1 Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller information om äganderätt som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av
denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Brainlabs varumärken

• Brainlab® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.
• Fibertracking® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

• Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Patentinformation

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller patentsökningar. För information se:
https://www.brainlab.com/patent/.

Integrerad tredjepartsprogramvara

• Denna programvara baseras delvis på arbete utfört av Independent JPEG Group.
• Denna programvara innehåller OpenJPEG-biblioteket. För en fullständig beskrivning av

upphovsrätt, friskrivningsklausuler och licens, se: http://www.openjpeg.org/.
• Delar av denna programvara är baserade på arbete utfört av Sun Microsystems Inc.
• Denna produkt innehåller programvara som utvecklats av Apache Software Foundation

(www.apache.org/), upphovsrätt © 1999-2004 The Apache Software Foundation.
• Denna programvara är delvis baserad på Xerces C++ 3.1.1, som utvecklats av Apache

Software Foundation. För en fullständig beskrivning av upphovsrätt, friskrivningsklausuler och
licens, se http://xerces.apache.org/.

• Denna produkt innehåller libtiff 4.0.4 beta. För en fullständig beskrivning av upphovsrätt,
friskrivningsklausuler och licens, se http://www.libtiff.org/misc.html.

CE-märkning

CE-märkningen visar att Brainlab-produkten uppfyller de grundläggande kraven i
det medicintekniska direktivet (MDD).
Enligt MDD, rådets direktiv 93/42/EEG, är Fibertracking en klass IIb-produkt.

Kasseringsanvisningar

Elektrisk och elektronisk utrustning får endast kasseras i enlighet med lagstadgade be-
stämmelser. För information om WEEE-direktivet (hantering av elektriskt och elektro-
niskt avfall), besök:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Försäljning i USA

Enligt federal lag i USA får denna produkt endast köpas av eller på order av läkare.

Juridisk information

6 Användarhandbok för programvara Rev. 1.1 Fibertracking Ver. 1.0

https://www.brainlab.com/patent/
http://www.openjpeg.org/
http://www.apache.org
http://xerces.apache.org/
http://www.libtiff.org/misc.html
http://www.brainlab.com/en/sustainability


1.2 Säkerhetsinformation

Varningar

Varning
Varningar anges med triangulära varningssymboler. De innehåller säkerhetskritisk
information om möjliga skador, dödsfall eller andra allvarliga konsekvenser som är
förknippade med felaktig användning av utrustningen.

Försiktighetsuppmaningar

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller
säkerhetskritisk information om möjliga problem med utrustningen. Sådana problem
inkluderar funktionsfel på utrustningen, funktionsavbrott, skador på utrustningen eller
skador på egendom.

Anmärkningar

OBS: Anmärkningar är formaterade i kursiv stil och påvisar ytterligare praktiska råd. 

ALLMÄN INFORMATION
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1.3 Avsedd användning

Indikationer för användning

Fibertracking är ett program för behandling och visualisering av kraniella banor av vit
hjärnsubstans baserat på data från DTI (bildtagning med diffusionstensor) för användning vid
procedurer för behandlingsplanering. Fibertracking kan användas i alla kliniska arbetsflöden där
det krävs visualisering av kraniella banor av vit hjärnsubstans. Denna produkt i sig har inga
specifika kliniska indikationer.

Avsedd användare

Avsedda användare av Fibertracking är medicinsk personal (t.ex. kirurger) och deras assistenter
som arbetar inom områdena neurokirurgi och strålbehandlingsplanering.

Användningsplats

Användningsplatsen ska vara inomhus, normalt på sjukhus eller i klinisk miljö.

Varsam hantering

Varning
Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande
instrument.

Rimlighetsgranskning

Varning
Innan en patient behandlas ska rimligheten för allt in- och utflöde av information till och
från systemet granskas.

Förlängd operationstid

Brainlabs navigeringssystem utgör känslig teknisk utrustning. Beroende på installationen i
operationssalen, patientpositioneringen, beräkningarnas varaktighet och komplexitet kan
operationens varaktighet när navigering används variera. Användaren ska avgöra om en potentiell
förlängning är acceptabel för respektive patient och behandling.

Avsedd användning
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1.4 Kompatibilitet med programvara

Kompatibel medicinsk programvara från Brainlab

Endast medicinsk programvara från Brainlab som specificerats av Brainlab får installeras och
användas med systemet.
Kontakta Brainlabs support för upplysningar kring kompatibiliteten med Brainlab-programvara.

Kompatibel programvara som inte kommer från Brainlab

Fibertracking 1.0 är kompatibelt med operativsystemen Microsoft Windows Server 2003/2008,
Microsoft Windows 7, 8 och 10. Kontakta Brainlabs support för detaljerad och uppdaterad
information om kompatibla operativsystem.
OBS: Brainlab-systemet är en medicinsk utrustning och ska användas enligt avsedd användning
och systemets licensavtal för slutanvändare. Användning av programvara från tredje part kan
påverka systemets tillförlitlighet negativt. 

Scanning efter virus och skadliga program

Brainlab rekommenderar att systemet skyddas med antivirusprogram med senaste teknik.
Du bör vara medveten om att vissa inställningar för skydd mot skadliga program (t.ex.
virusscanner) kan påverka systemets prestanda negativt. Om exempelvis realtidsscanningar körs
och varje filåtkomst är övervakad kommer det att gå långsamt att ladda och spara patientdata.
Brainlab rekommenderar att realtidsscanningar inaktiveras och att virusscanningar görs utanför
klinisk arbetstid.

Varning
Se till att ditt antivirusprogram inte modifierar några Brainlab-kataloger, närmare bestämt
följande:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab och F:\Brainlab
• C:\PatientData, D:\PatientData och F:\PatientData

Varning
Uppdateringar får inte laddas ned eller installeras under behandlingsplanering.
Kontakta Brainlabs support för vidare information om någon av dessa frågor.

Uppdateringar

Varning
Uppdateringar av operativsystemet (hotfixes (snabbkorrigeringar)) eller tredjepartsprogram
ska göras utanför klinisk arbetstid och i en testmiljö för att verifiera korrekt drift av
Brainlab-systemet. Brainlab övervakar utgivna Windows-snabbkorrigeringar och kommer
att känna till, för vissa uppdateringar, om problem kan förväntas. Kontakta Brainlabs
support vid problem med snabbkorrigeringar av operativsystemet.

Microsofts säkerhetsuppdateringar för Windows och uppdateringar av drivrutiner

Brainlab tillåter endast installation av säkerhetspatchar. Installera inte servicepaket och valfria
uppdateringar. Kontrollera dina inställningar för att säkerställa att uppdateringar laddas ner och
installeras korrekt och vid en lämplig tidpunkt. Uppdatera inte drivrutiner på Brainlabs plattformar.
På Brainlabs webbplats finns mer information om inställningar och en lista över de av Microsofts
säkerhetsuppdateringar som är blockerade av Brainlabs support.
Adress: www.brainlab.com/updates
Lösenord: WindowsUpdates!89

ALLMÄN INFORMATION
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DICOM-överensstämmelse

DICOM-överensstämmelsedeklarationer finns på Brainlabs hemsida: www.brainlab.com/dicom.

Elektriska system för medicinskt bruk

För information om konfigurationen av medicinska elektriska system, se aktuell
Användarhandbok för system och Teknisk användarhandbok.

Kompatibilitet med programvara
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1.5 Utbildning

Utbildning från Brainlab

För att säkerställa säker och lämplig användning ska samtliga användare delta i ett
utbildningsprogram som hålls av en representant för Brainlab innan de använder systemet.

Handlett stöd

Innan systemet används för kirurgiska procedurer där datorledd navigering anses kritiskt, ska ett
tillräckligt antal fullständiga procedurer utföras tillsammans med en representant från Brainlab.

Ansvar

Varning
Detta system ger endast assistans till kirurgen, och ersätter inte kirurgens erfarenhet och/
eller ansvar under användningen av det. Det måste alltid vara möjligt för användaren att
fortsätta utan hjälp av systemet.
Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande
instrument.

ALLMÄN INFORMATION
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1.6 Dokumentation

Att läsa användarhandböcker

I denna handbok beskrivs komplex medicinsk programvara eller medicinsk utrustning som måste
användas med försiktighet.
Det är därför viktigt att alla användare av systemet, instrumentet eller programvaran:
• Läser denna handbok noggrant innan de hanterar utrustningen
• Alltid har tillgång till denna handbok

Tillgängliga användarhandböcker

OBS: Tillgängliga användarhandböcker varierar beroende på Brainlab-produkt. Kontakta Brainlab
support om du har frågor beträffande användarhandböckerna som du har fått. 

Användarhandbok Innehåll

Användarhandböcker för
programvara

• Översikt över behandlingsplanering och bildledd navigering
• Beskrivning av installation av systemet i operationssalen
• Detaljerade programvaruinstruktioner

Användarhandböcker för
hårdvara

Detaljerad information om maskinvara för strålbehandling och ki-
rurgi, vanligtvis definierad som stora komplexa instrument

Användarhandböcker för in-
strument Detaljerade anvisningar om hantering av instrument

Guide till rengöring, desin-
fektion och sterilisering

Information om rengöring, desinfektion och sterilisering av instru-
ment

Användarhandbok för sy-
stem Detaljerad information om systeminstallation

Teknisk användarhandbok Detaljerad teknisk information om systemet, inklusive specifikatio-
ner och efterlevnad

Dokumentation
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1.7 Förkortningar

Lista över förkortningar

Denna användarhandbok kan innehålla följande förkortningar:

Förkortning Definition

ADC Apparent Diffusion Coefficient (synbar diffusionskoefficient)

B0 DTI-bilder som tagits vid b = 0 sek/mm2

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (digital bild-
tagning och kommunikation inom medicin)

DTI Diffusion Tensor Imaging (bildtagning med diffusionstensor)

FA Fraktionell anisotropi

MRT Magnetisk resonanstomografi

ALLMÄN INFORMATION
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Förkortningar
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2 FIBERTRACKING
2.1 Inledning

Allmän information

Med Fibertracking kan du spåra fiberstrukturer i ett definierat intresseområde, baserat på
diffusionsviktade MR-bilder. Dessutom kan du omvandla fiberbuntar till 3D-objekt att använda för
vidare planering.
Ladda ett DTI-dataset till den aktuella behandlingsplanen för att använda Fibertracking.

Figur 1  

Grund för Fibertracking

Fibertracking bygger på mätning av diffusionsanisotropi i hjärnan med hjälp av diffusionsviktade
bilder (DTI-data) som tas i flera olika riktningar. Fibertracking-programvaran beräknar sedan
diffusionsriktningen längs potentiella fibrer av vit hjärnsubstans för hela datavolymen. Genom att
ett antal punkter sammanbinds rekonstrueras fibern som en linje.

DTI-data

Fibertracking använder en tjänst som körs i bakgrunden (DTI Preprocessing Performer) för att
automatiskt upptäcka och förbehandla giltiga DTI-data. Programvaran omvandlar uppgifterna till

FIBERTRACKING
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en DTI-studie innehållande de förregistrerade bilduppsättningarna B0, ADC och (färgade) FA-
kartor och den diffusionstensor som krävs för Fibertracking. DTI-studien kan väljas från Patient
Selection (se Användarhandbok för programvara, Content Manager/Patient Selection). 
OBS: Giltiga data syftar på DTI-data med minst en baslinjescanning utan diffusionsviktning (B0)
och minst sex riktningsviktade scanningar från olika diffusionsriktningar. 

Visning i Fibertracking

Vattendiffusionens riktning längs potentiella fibrer av vit hjärnsubstans beräknas för hela
datavolymen. Programvaran Fibertracking visar riktningen för varje fiber enligt en färgkod, där
vissa färger representerar en viss riktning. Med andra ord ger dessa färgkartor (neurologisk
konvention) information om vattendiffusionens riktning längs potentiella fibrer inom snitten.

Fiberfärger

Mångfärgade fibrer färgsätts enligt följande konvention:

Fiberfärg Diffusionsriktning

Röd Vänster-höger

Grön Anterior-posterior

Blå Huvud-fot

OBS: Beroende på bildvinklingen kan färgkodningen av fibrer skilja sig från ovanstående. 

DTI-förbehandling

Beräkningen av ett diffusionstensorfält från DTI-datasetet och beräkningen av ADC-kartor och
kartor över fraktionell anisotropi är baserad på metoder och algoritmer som redan är kollegialt
granskade och publicerade:
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-algoritm

Fibertracking är baserat på algoritmen FACT (fiberbedömning genom kontinuerlig spårning), som
först publicerades av Mori et al. 2002 (Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking: principles and strategies
- A technical review. NMR Biomed 2002;15(7-8):468-480).

Fiberspårningsalgoritmen FACT spårar endast de fibrer som uppfyller de aktuella
parametrarna (t.ex. minimigräns för FA, minimilängd och maxvinkling). Om dessa
inställningar är för höga eller låga, kan resultaten skilja sig från de verkliga anatomiska
strukturerna. Därför är de resulterande fibrerna endast en återgivning av den lokala
diffusion som passerar genom det valda intresseområdet och bör aldrig accepteras som en
fullständig återgivning av anatomiska strukturer. För mer information se
scanningsinstruktionerna eller kontakta Brainlabs support.

Fiberspårningsalgoritmen FACT är endast en relativ återgivning av lokal anisotropi
relaterad till fiberstrukturer i vit hjärnsubstans.

Varning
Resultatet av fiberspårningen bygger på beräkningar från diffusionstensorbilder.
Fibertracking visar endast den relativa återgivningen av lokal anisotropi som gäller
fiberstrukturer i vit hjärnsubstans.

Inledning
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Varning
Den ursprungliga diffusionsinformationen från scannern kan påverkas av tumörens typ,
storlek och läge. I synnerhet i ödemområden kan den anisotropa informationen gå förlorad
eller förvrängas.

FIBERTRACKING
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2.2 Fibertracking-funktioner

Innan du börjar

Steg

1. Inhämta DTI-data enligt Brainlabs scanningsinstruktioner som finns att få från Brainlabs
support.

2. Ladda DTI-data och motsvarande anatomiska bilder (t.ex. MRT, T1, T2).

Beroende på scannerns konfiguration och protokoll kan DTI-bilderna bli förvrängda.
Korrektheten för DTI-data måste jämföras med andra anatomiska data och bekräftas under
bildfusion.

Starta Fibertracking

Figur 2  

Välj DTI-data och motsvarande anatomiska bilder med Content Manager. Utför valfria steg (t.ex.
Image Fusion) och starta Fibertracking.

Varning
Försäkra dig om att du arbetar med rätt dataset under hela planeringsprocessen.
Patientinformationen visas i navigatorområdet för varje Element.

Fibertracking-funktioner
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Huvudskärmens layout

②

①

① ③ ④

②

Figur 3  

Nr Komponent Beskrivning

① Vyområde Visar snitt i antingen hjärnprojektion, axial, koronal, sagittal el-
ler 3D-vy.

② Information om fiberbunt Ger information om den aktuella valda fiberbunten.

③ Sidofält
Tillhandahåller en lista över intresseområden och objekt som
godtyckligt kan flyttas till antingen INCLUDE REGIONS, EX-
CLUDE REGIONS eller NOT USED.

④ Verktygsfält Tillhandahåller en lista över funktioner.

FIBERTRACKING
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Grundläggande funktioner för sidofält och verktygsfält

① ②

Figur 4  

När fiberbuntar skapas med intresseområdesbaserad spårning är både områdena i sidofält ① och
verktygsfält ② tillgängliga.

Funktion Förklaring

Alerts Öppna denna flik för att se eventuella upplysningar och/eller extra infor-
mation.

Data Öppna denna flik för att ändra DTI-studien, bilder, layouter, fiberbuntar
och objekt.

Home

Tar dig tillbaka till Content Manager.
Alla ändringar (t.ex. valt dataset, fiberbuntar) görs automatiskt tillgängli-
ga för andra program.
OBS: Programvaruknappen Home är kanske inte tillgänglig om din
plattform (t.ex. Buzz, Curve, Kick) innehåller en maskinvaru-Home-
knapp.

INCLUDE REGIONS

Dra objekt eller manuellt konturerade intresseområden hit för att inklu-
dera dem i fiberbunten. Den resulterande fiberbunten korsar därmed
alla objekt och intresseområden som återfinns under INCLUDE RE-
GIONS.

Fibertracking-funktioner
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Funktion Förklaring

EXCLUDE REGIONS

Dra objekt eller manuellt konturerade intresseområden hit för att exklu-
dera dem från fiberbunten. De resulterande fiberbuntarna korsar där-
med inte några objekt eller intresseområden som återfinns under EX-
CLUDE REGIONS.

NOT USED Lista över alla tillgängliga 3D-objekt. Dessa objekt tas inte i beaktande
för beräkningen av fiberbuntar.

Vyer

①

②

Figur 5  

Förutom axiella, sagittala och koronala snittvyer kan Fibertracking visa hjärnprojektions- och 3D-
vyerna. För att växla mellan vyer väljer du Data från verktygsfältet och väljer från alternativen
under Layouts.
Hjärnprojektionsvyn är en 2D-projektion av hjärnan på ett halvklotslikt objekt, där cerebrala
strukturer vecklas ut så att gyri och sulci visas utan sektionsuppdelning. En sådan vy kan endast
beräknas från de högupplösta anatomiska MR-bilddata som samregistrerades till de DTI-data som
behandlades.

Nr Vy Beskrivning

① Brain Projection

• Överst: Hjärnprojektionsvyn.
• Nere till vänster: 3D-vy.
• Nere till höger: Välj mellan axiala, koronala och sagittala

vyer.

② Overview

• Uppe till vänster: 3D-vy (välj mellan axiala, koronala och sa-
gittala vyer).

• Uppe till höger: Axiell vy.
• Nere till vänster: Sagittal vy.
• Nere till höger: Koronal vy.

Relaterade länkar

2.4.1 Intresseområdesbaserad spårning på s. 27

FIBERTRACKING
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Hur man ändrar fiberbuntar och objekt

①

③

⑤

④

⑥
⑦

②

Figur 6  

Steg

1. Öppna dialogrutan Data och den motsvarande pilen ② bredvid Fiber Bundles eller Ob-
jects för att visa listan med fiberbuntar eller objekt.

2. Under Fiber Bundles eller Objects väljer du pilen bredvid det önskade objektet för att
öppna dialogrutan för egenskaper ①.
OBS: Nyskapade fiberbuntar kan tas bort helt och hållet, medan befintliga fiberbuntar/
objekt (t.ex. från tidigare planeringssessioner) endast tas bort från den aktuella marker-
ingen och blir kvar i Patient Selection. 

3. I dialogrutan för egenskaper kan du göra följande:
• Ändra namn
• Under Color ⑤ välja en ny färg för fiberbunten eller objektet från paletten
• Konvertera (Convert) ⑥ fiberbunten till ett 3D-objekt (endast tillgängligt för fiberbun-

tar)
• Radera (Delete) ⑦ fiberbunten eller objektet
• Se vidare information (bas och typ)

4. Klicka på ikonen med slutet öga ③ för att dölja alla ingående fiberbuntar (utom den aktu-
ella markerade).

Fibertracking-funktioner
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Steg

5. Klicka på fiberbuntsymbolen ④ för att dölja endast en viss fiberbunt (såvida den inte är
markerad). Den valda fiberbunten (markerad i orange) kan inte döljas.

Grundläggande visningsfunktioner

Knapp Funktion

Scroll: Dra musmarkören genom ett snitt, upp eller ner.
Du kan också klicka i ett bildsnitt och rulla med mushjulet.

Zoom: Dra musmarkören:
• Uppåt för att zooma ut
• Nedåt för att zooma in

Pan: Klicka på ett bildsnitt och dra det med muspekaren:
• 2D-snitt: panorera genom snitten
• 3D-snitt: rotera snitten

Undo: Ångra tidigare åtgärder.

FIBERTRACKING
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2.3 DTI-studier

Ladda och välja DTI-studier

① ②

Figur 7  

Om fler än en DTI-studie valdes (t.ex. om du laddade en studie med sex diffusionsriktningar och
en annan studie med tolv riktningar), så används den mest aktuella studien automatiskt när du
öppnar Fibertracking.
Du uppmanas att kontrollera om den valda DTI-studien och bilderna motsvarar ①.
För att välja ett annat DTI-dataset väljer du Data från verktygsfältet och väljer från listan över DTI-
studier ②.

Verifiera DTI-data

Varning
Beroende på scannerns konfiguration och protokoll kan DTI-bilder bli förvrängda. För att
säkerställa att data är korrekta måste DTI-bilderna jämföras med anatomiska data och
verifieras under bildfusion.

Varning
Den ursprungliga diffusionsinformationen från scannern kan påverkas av tumörens typ,
storlek och läge. I synnerhet i ödemområden kan den anisotropa informationen gå förlorad
eller förvrängas.

Systemmeddelande

Varning
DTI-datasetet och anatomiska data (t.ex. MR- och CT-bilder) måste vara från samma
patient, och märkas med samma patientnamn och ID. Att sammanfoga DTI-dataset med
anatomiska dataset från olika patienter ger ogiltiga resultat.

DTI-studier
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2.4 Skapa fiberbuntar

Alternativ för att skapa fiberbuntar

Det finns två alternativ för att skapa fiberbuntar i Fibertracking:

Alternativ Beskrivning

Intresseområdesba-
serad spårning Fibrer spåras genom definierade intresseområden.

Interaktiv spårning Fibrer spåras och visas live medan man navigerar genom bilddata (lägre
upplösning).

Parametrar för Fibertracking

Du kan granska och justera parametrarna för Fibertracking (om så krävs) för att optimalt spåra
fibrer i bilduppsättningen. Beroende på importerade DTI-data kan standardinställningarna (som
visas på bilden nedan) behöva justeras.

Figur 8  

Funktion Förklaring

Minimum FA

Gränsvärdet för FA (fraktionell anisotropi) är det minimivärde för diffu-
sion som övervägs för att spåra fibrer.
Dra i reglaget för att ändra den minimala fraktionella anisotropin.
Lägre värden möjliggör diffusion i många riktningar (isotrop) och högre
värden begränsar diffusion längs parallella riktningar (anisotrop).

Minimum Length Dra i reglaget för att ställa in begränsningen för fibrernas minimilängd.

Maximum Angulation
Dra i reglaget för att ställa in vinkeln mellan två fibersegment och där-
med påverka vinklingen av fiberbuntarna. Högre värden möjliggör fibe-
rbuntar med större kurvatur.

Vald fiberbunt

Information om den aktuella valda fiberbunten visas i överläggsrutan. Alla ändringar (t.ex.
inställningsjusteringar) och nya intresseområden tillämpas genast på den aktuella valda
fiberbunten.

Relaterade länkar

2.4.1 Intresseområdesbaserad spårning på s. 27
2.4.2 Interaktiv spårning på s. 30

FIBERTRACKING
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2.2 Fibertracking-funktioner på s. 18

Skapa fiberbuntar
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2.4.1 Intresseområdesbaserad spårning

Bakgrund

För att skapa fiberbuntar med hjälp av spårning baserad på intresseområde ska du först definiera
intresseområde i den valda bilduppsättningen. En algoritm spårar alla fibrer som passerar genom
de definierade intresseområdena och som uppfyller de valda spårningsparametrarna, och
inkluderar dem i fiberbunten.
Du kan skapa och använda flera intresseområden samtidigt. Att till exempel välja ett
intresseområde i det motoriska området och ett annat i hjärnstammen gör att banorna av vit
hjärnsubstans (t.ex. pyramidbanan) som sammanbinder dessa områden visas.

3D-objekt

①

Figur 9  

Skapa nya 3D-objekt (t.ex. tumör) i SmartBrush (se Användarhandbok för programvara) eller
använd intresseområdesborsten. Befintliga 3D-objekt läggs automatiskt till i området NOT USED.
För att visa 3D-objekt klickar du på ögonikonen ①. För att använda områdena för beräkning av
fiberbunt drar du dem till INCLUDE REGIONS.
OBS: Svep valfritt objekt eller intresseområde under INCLUDE REGIONS eller EXCLUDE
REGIONS för att automatiskt flytta det till NOT USED. 

FIBERTRACKING

Användarhandbok för programvara Rev. 1.1 Fibertracking Ver. 1.0 27



Funktionsområde

Figur 10  

Funktion Förklaring

Fiber Bundle Använd pilarna för att växla mellan de tillgängliga fiberbuntarna.

Create New Välj denna ikon för att skapa en ny tom fiberbunt.

Erase Välj denna ikon för att radera enskilda fibrer i 2D eller 3D.

Refresh Omberäknar fibrer med aktuella inställningar.

ROI Brush Välj denna ikon för att konturera ett nytt 2D-intresseområde genom att spåra
ett område i någon av vyerna, däribland hjärnprojektion.

Relaterade länkar

2.1.1 Hur man skapar ett nytt intresseområde på s. 29

Intresseområdesbaserad spårning
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Hur man skapar ett nytt intresseområde

①

②

Figur 11  

Med detta alternativ kan du definiera ett intresseområde genom att manuellt skapa ett objekt i
bilduppsättningen.

Steg

1. Välj ROI Brush ① från funktionsområdet.

2. Spåra ett område i någon av vyerna, däribland hjärnprojektion. Efter att du släppt mus-
knappen placeras objektet genast under INCLUDE REGIONS för beräkningen av fibe-
rspårning. Fiberbuntar beräknas automatiskt.

3. Stäng ögonikonen ② för att dölja intresseområdet. Fiberbuntarna är fortfarande synliga.
OBS: Intresseområdesborsten spårar en ny fiberbunt genom att skriva över den befintliga
fiberbunten. Om du vill behålla den befintliga fiberbunten väljer du Create New för att
skapa en ny fiberbunt. 

FIBERTRACKING
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2.4.2 Interaktiv spårning

Bakgrund

Fibrer kan spåras live och i rörelse med funktionen Interactive. Det orangea spårningsklotet kan
flyttas genom bilddata ②. Programvaran beräknar alla fibrer som löper genom spårningsklotets
position och som uppfyller de definierade kriterierna (Minimum FA, Minimum Length och
Maximum Angulation) och visar dem i realtid.
Interactive-spårning använder färre fröpunkter som inmatning för spårningsalgoritmen, för att ge
snabbare spårningsresultat. Därmed blir upplösningen lägre än vid intresseområdesbaserad
fiberspårning.

Hur man skapar fiberbuntar med interaktiv spårning

③

①

④

⑤

②

Figur 12  

Steg

1. Dra funktionsfältet Interactive till höger ③.

2. Markera var som helst inom den streckade cirkeln ① för att flytta runt i spårningsgloben.
Flytta runt den orangea interaktiva cirkeln ② i valfri vy för att se fibrerna i det området.

3. Definiera storleken på den interaktiva regionen genom att dra i cirkeln ①.

4. Valfritt: Välj Add Fibers ④ för att spara de spårade fibrerna på klotets aktuella position.

5. Flytta det interaktiva klotet till en annan position. De tidigare tillagda fibrerna försvinner
inte utan visas istället lätt genomskinliga. Upprepa steg 4 för att samla in och lägga till yt-
terligare fibrer till den aktuella valda fiberbunten ⑤.

Interaktiv spårning
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