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1 YLEISTÄ TIETOA
1.1 Yhteystiedot

Asiakastuki

Jos et löydä tarvitsemiasi tietoja tästä käyttöohjeesta tai sinulla on kysymyksiä tai ongelmia
laitteen käytössä, voit ottaa yhteyttä Brainlabin asiakastukeen:

Alue Puhelin ja faksi Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja
Etelä-Amerikka

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

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alu-
eet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eu-
rooppa

Puhelin: +49 89 991568
1044
Faksi: +49 89 991568 5811

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

Odotettu käyttöikä

Brainlab tarjoaa ohjelmistosovelluksille huoltoa viiden vuoden ajan. Tänä aikana tarjotaan
ohjelmistopäivityksiä sekä tukipalveluja.

Palaute

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

Valmistaja

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

YLEISTÄ TIETOA
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1.2 Oikeudelliset 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 Brainlab AG:n tavaramerkki.
• iHelp® on Brainlab AG:n tavaramerkki.
• Fibertracking® on Brainlab AG:n tavaramerkki.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

• Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Patenttitiedot

Tähän tuotteeseen saattaa liittyä yksi tai useampia patentteja tai vireillä olevia
patenttihakemuksia. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

Integroitu kolmannen osapuolen ohjelmisto

Tämä ohjelmisto perustuu osittain seuraavaan työhön. Täydellinen lisenssi- ja
tekijänoikeusilmoitus on saatavissa alla olevien linkkien kautta:
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerxes-C++, Apache Software Foundationin kehittämä (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)

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkinnäl-
lisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.
Brainlab Elements Fibertracking on MDD:n mukaisesti II b luokan tuote.

Raportoi tähän tuotteeseen liittyvistä häiriötapahtumista

Sinun on ilmoitettava kaikista mahdollisesti tähän tuotteeseen liittyvistä vakavista häiriöistä
Brainlabille ja Euroopassa lääkinnällisistä laitteista vastaavalle kansalliselle toimivaltaiselle
viranomaiselle.

Oikeudelliset tiedot
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Myynti Yhdysvalloissa

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

YLEISTÄ TIETOA
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1.3 Symbolit

Varoitukset

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

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Niihin sisältyy tärkeitä tietoja
laitteen virhetoiminnoista, laitteen toimintahäiriöistä sekä laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutuvista vaurioista.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 

Symbolit
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1.4 Järjestelmän käyttö

Käyttötarkoitus

Brainlab Elements Fibertracking on sovellus, jolla käsitellään ja visualisoidaan kraniaalisia
valkean aineen ratoja diffuusiotensorikuvauksen (DTI) -tietojen perusteella ja jolla saatuja tietoja
käytetään hoidon suunnittelutoimenpiteissä. Brainlab Elements Fibertracking-ohjelmistoa
voidaan käyttää kaikissa kliinisissä työnkuluissa, jotka edellyttävät aivoissa olevien kraniaalisen
valkean aineen ratojen visualisointia. Itse laitteella ei ole erityisiä kliinisiä käyttöaiheita.
Tarkemmin sanottuna Brainlab Elements Fibertracking -sovellusta voidaan käyttää aivojen
valkean aineen ratojen visualisointiin kraniaalista resektiota, SRS-hoidon suunnittelua tai
kraniaalista ääriviivojen piirtämistä varten.

Käyttöpaikka

Elements Fibertracking -sovellusta voidaan käyttää
• sairaalan toimistoympäristössä (esimerkiksi kliinisen suunnittelun toimistotiloissa) tai muussa

paikassa, jossa on tietokone,
• Brainlabin alustalla leikkaussalissa/leikkaustiloissa tai kirurgisiin toimenpiteisiin soveltuvissa

tiloissa.

Käyttäjäprofiilit

Sovellus on tarkoitettu yleisellä tasolla neurokirurgian ja sädehoidon suunnittelun parissa
työskentelevien lääketieteen ammattilaisten ja heidän avustajiensa käyttöön.
Sen tyypilliset käyttäjät ovat soveltuvien käyttötapauskuvausten mukaiset käyttäjät:
• neurokirurgit, kirurgin avustajat ja leikkaussalihoitajat
• lääketieteelliset fyysikot, sädehoito-onkologit, dosimetrikot, sädehoitoteknikot.

Potilaspopulaatio

Potilaille ei ole väestöllisiä, alueellisia tai kulttuurisia rajoituksia.

Oikeellisuuden tarkistaminen

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

YLEISTÄ TIETOA

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Fibertracking Ver. 2.0 9



1.5 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja
ohjelmistojen kanssa

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

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

Muut kuin Brainlab-ohjelmistot

Fibertracking 2.0 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.

Vain valtuutetut Brainlab-työntekijät saavat asentaa ohjelmiston Brainlab-järjestelmään. Älä
asenna tai poista mitään ohjelmistosovelluksia.
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. 

Päivitykset

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

Virus- ja haittaohjelmien tarkistus

Brainlab suosittelee järjestelmän suojaamista huippuluokan virustorjuntaohjelmistoilla.
Huomaa, että jotkut haittaohjelmien suojausohjelmat (esim. virustarkistus) voivat vaikuttaa
kielteisesti järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi reaaliaikaiset tarkistukset suoritetaan ja
jokaista tiedostojen käyttöä valvotaan, 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, F:\Brainlab jne.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData jne.

Varoitus
Älä lataa tai asenna päivityksiä hoidon suunnittelun aikana.
Ota yhteyttä Brainlabin tukeen saadaksesi lisätietoja kaikista näistä kysymyksistä.

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa
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Microsoft-tietoturvapäivitykset Windows- ja ajuripäivityksille

Brainlab mahdollistaa vain suojauspäivitykset. Älä asenna Service Pack -paketteja 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
Salasana: WindowsUpdates!89

DICOM-yhdenmukaisuus

DICOM-yhdenmukaisuuslausunnot ovat Brainlabin verkkosivuilla seuraavassa osoitteessa:
www.brainlab.com/dicom.

YLEISTÄ TIETOA
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1.6 Koulutus ja asiakirjat

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttöä Brainlab suosittelee, että kaikki käyttäjät osallistuvat Brainlabin
edustajan järjestämään koulutusohjelmaan. Tällä varmistetaan turvallinen ja asianmukainen
käyttö.

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.

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.

Koulutus ja asiakirjat
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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)

EPI Echo Planar Imaging (Planaarinen kaikukuvantaminen)

FA Fraktionaalinen anisotropia

MRI Magnetic Resonance Imaging (Magneettikuvaus)
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2 OHJELMISTON
YLEISKUVAUS

2.1 Johdanto

Fibertracking-sovelluksen perusteet

Fibertracking perustuu diffuusiotensorikuvaukseen (DTI), joka on aivojen
diffuusioanisotropiamittaus, jossa käytetään useiden magneettikentän gradienttien suuntien
diffuusiopainotettuja kuvia. Fibertracking-ohjelmisto käyttää tehtyjä kuvauksia vesimolekyylien
diffuusiosuunnan laskemiseen potentiaalisia valkean aineen kuituja pitkin koko tietotilavuuden
osalta.

Kuva 1  

Algoritmi pyrkii tunnistamaan valkean aineen radat seuraamalla suurimman diffuusion suuntaa
vaiheesta toiseen niin pitkään kuin anisotropian määrää edustava FA-arvo on tiettyä kynnysarvoa
suurempi.
Fibertracking-ohjelmiston avulla voit seurata kuiturakenteita määritetyllä kohdealueella
diffuusiopainotettujen MR-kuvien perusteella. Paikallisen diffuusion suunnan seuranta
mahdollistaa kuidun rekonstruoinnin viivaksi yhdistämällä useita pisteitä. Tällä alueella algoritmi
seuraa kaikkia kyseisen kohdealueen läpi kulkevia kuituja, jotka vastaavat valittuja
seurantaparametreja.
Käytettävissä on joukko oletusarvoisia ja mukautettuja seurantamalleja, ja kuituja voidaan seurata
myös vuorovaikutteisesti määritettyjen parametrien rajoissa.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Käytön aloittaminen

Fibertracking-sovelluksen suorittamiseen tarvitaan erityisiä MR-tietoja. Nämä tiedot koostuvat
diffuusiopainotetuista kuvista, jotka on kuvattu nopeilla EPI-sekvensseillä. Kuvauksia pitää olla
vähintään 7, ja niiden on sisällettävä
• yksi perustason kuvaus ilman diffuusiopainotusta (B0) tai homogeenisessä magneettikentässä
• vähintään kuusi kuvausta, joissa magneettikentän gradientit (diffuusiopainotetut) ovat eri

suunnista.
Näillä kuvauksilla voidaan laskea diffuusiotensori, joka tarjoaa tietoja paikallisessa diffuusiosta
kussakin kuvan vokselissa. Näitä tietoja kutsutaan DTI-tiedoiksi.
Voit aloittaa Fibertracking-ohjelmiston käytön lataamalla DTI-tutkimuksen kulloiseenkin
hoitosuunnitelmaan.

DTI-tiedot

Fibertracking-ohjelmistossa käytetään taustalla ajettavaa palvelua kelvollisten DTI-tietojen
automaattiseen tunnistamiseen ja esikäsittelyyn. Ohjelmisto muuntaa tiedot DTI-tutkimukseksi,
joka sisältää
• ennalta rekisteröidyt kuvajoukot – B0-, ADC- ja FA-kartat
• diffuusiotensorin, jota Fibertracking tarvitsee.

DTI-tutkimus voidaan valita Patient Selection -ohjelmistolla (katso Content Manager- tai Patient
Selection -ohjelmiston käyttöohje). 

DTI-värikoodaus

Fibertracking perustuu aivojen diffuusioanisotropiamittaukseen, jossa käytetään useista
suunnista otettuja diffuusiopainotettuja kuvia. DTI-tiedoista saadaan paikallisen diffuusion suunta,
joka voidaan esittää värikoodatuissa 3D-kartoissa. Nämä värikartat antavat tietoa veden diffuusion
suunnasta leikkeiden potentiaalisia kuituja pitkin.
Moniväriset kuidut värjätään seuraavan neurologisen 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-kuvien diffuusiotensorikentän laskenta sekä ADC- ja FA-karttojen laskenta perustuvat 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.
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.

Fibertracking-algoritmi

Fibertracking perustuu FACT (Fiber Assignment by Continuous Tracking) -algoritmiin, joka
määrittää kuidut jatkuvan seurannan avulla ja jonka julkaisivat alkuaan Mori, et al. vuonna 2002

Johdanto
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(Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking: principles and strategies - A technical review. NMR Biomed
2002;15(7-8):468-480).
Jotta saadut tulokset ovat tasaisia huolimatta perinteisten DTI-kuvausten alhaisesta resoluutiosta,
tensorit interpoloidaan ympäröivistä vokseleista huomioiden edellisestä vaiheesta tulevan
suunnan. Tämän suunnaltaan monimuotoisten alueiden läpi kulkemisen kuvasivat ensimmäisen
kerran Weinstein et al. vuonna 1999, ja sitä kutsutaan TEND (tensorin taipuminen) -
menetelmäksi. 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.

Varoitus
FACT-kuituseuranta-algoritmi seuraa ainoastaan kuituja, jotka vastaavat kulloisiakin
liukusäädin- ja kulmamuodostuma-asetuksia. Jos nämä asetukset ovat liian korkeat tai
matalat, tulokset saattavat poiketa todellisista anatomisista rakenteista. Näin saatuja
kuituja ei saa koskaan pitää anatomisten rakenteiden absoluuttisena esitysmuotona.
Sovellus näyttää vain suhteellisen esityksen valkean aineen kuiturakenteisiin liittyvästä
paikallisesta anisotropiasta. Lisätietoja saat tutustumalla skannausohjeisiin tai ottamalla
yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Varoitus
FACT-kuituseuranta-algoritmi laskee vain suhteellisen esityksen valkean aineen
kuiturakenteisiin liittyvästä paikallisesta anisotropiasta.

Varoitus
Kasvaimen tyyppi, koko ja sijainti voivat vaikuttaa kuvantamislaitteen alkuperäisiin
diffuusiotietoihin. Anisotrooppiset tiedot saatetaan menettää tai ne saattavat vääristyä
etenkin turvotusalueilla.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.2 Fibertracking-sovelluksen käynnistäminen ja
sulkeminen

Fibertrackingin käynnistäminen

Kuva 2  

Valitse DTI-tiedot ja vastaavat anatomiset kuvat Patient Selection- tai Data Selection-toiminnon
avulla. Tee DTI-tiedoille ja vastaaville anatomisille tiedoille kuvien yhdistäminen ja käynnistä
Fibertracking.
HUOMAUTUS: jotta voit käyttää Fibertracking sovellusta, sovelluksessa on käytettävä
alkuperäisiä DTI-tietoja, jotka on yhdistettävä suoraan niiden viitekuvajoukkoon käyttäen
Distortion Correction Cranial- tai Virtual iMRI Cranial -toimintoa. Myöhemmät yhdistämiset,
jotka johtavat muihin epäsuoriin tai useisiin korjauksiin, saa suorittaa vasta sitten, kun
Fibertracking on suoritettu. 

HUOMAUTUS: varmista koko suunnitteluprosessin ajan, että työskentelet oikean tietojoukon
parissa. Potilastiedot näytetään kunkin Elementin navigaattorialueella. 

Fibertracking-sovelluksen käynnistäminen ja sulkeminen

18 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Fibertracking Ver. 2.0



2.3 Pikavalinnat

Taustatietoja

Voit käyttää työkalurivin kuvan katselupainikkeita tai seuraavaa näppäimistöä ja kosketusnäytön
pikakuvakkeita.

Näppäinyhdistelmät

Toiminto Kuvaus Näppäinyhdistelmä

Zoomaus Lähennä ja loitonna Ctrl + hiiren rulla

Panorointi Siirrä leikettä ikkunassa Ctrl + hiiren vasen painike ja veto

Selaus Kuvaleikkeiden selaus Hiiren rulla

Objektin keskitys Objektin keskitys kaikkien näkymien
keskelle

Ctrl + hiiren ykköspainikkeen napsau-
tus

Kohdealuesivellin Siveltimen koon muuttaminen Alt + hiiren rulla

Kosketusnäytön näppäinkomennot

Toiminto Kuvaus Kosketusnäytön näppäinkomento

Zoomaus Lähennä ja loitonna Paina kahdella sormella leikekuvaa ja
nipistä sisään- tai ulospäin

Panorointi Kuvan siirtäminen näkymässä Paina leikekuvaa kahdella sormella ja
vedä se haluttuun paikkaan

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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2.4 Näytön asettelu

Päänäytön asettelu

⑤④
③①

② ⑥

⑦

Kuva 3  

Nro Komponentti Kuvaus

① Data ja DTI-tutkimustie-
dot

Sisältävät tietoja valitusta kuvajoukosta:
• päivämäärä ja kellonaika
• DTI-tutkimus.

② Näkymät-alue Esittää kuvatiedot joko aivojen projektiona, aksiaalisena, koro-
naalisena, sagittaalisena tai 3D-näkymänä.

③ Kuitunipputiedot

Sisältävät tietoa kulloinkin valitusta kuitunipusta.
Kun kuitunipputiedot on valittu, Data Selection avautuu ja
näyttää suoraan kuitunipun ominaisuudet:
• Basis
• Average FA
• Average Length
• Name
• Comment (esimerkiksi käytetty DTI-tutkimus, kohdealueet,

asetukset).

④ Sivupalkki

• Sisältää luettelon oletusarvoisista ja mukautetuista TRAC-
KING TEMPLATES -seurantamalleista.

• Luetteloi kohdealueet, jotka voidaan siirtää mielivaltaisesti
joko INCLUDE REGIONS-, EXCLUDE REGIONS- tai NOT
IN USE -kohtaan.

HUOMAUTUS: TRACKING TEMPLATES on käytettävissä
vain kohdealueeseen perustuvassa seurannassa. Tätä toimin-
toa ei voi käyttää Interactive-valinnan kanssa. 

⑤ Alerts Avaamalla tämän välilehden näet mahdolliset hälytykset ja/tai
lisätiedot.

⑥ Data Avaamalla tämän välilehden voit vaihtaa DTI-tutkimusta, ku-
via, asetteluita, kuitunippuja ja objekteja.

Näytön asettelu
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Nro Komponentti Kuvaus

⑦ Työkalurivi

Sisältää erilaisia toimintoja:
• kuvien katselutoiminnot
• kuitunippujen luontitoiminnot
• Interactive-toiminto
• pääsy Fibertracking-parametreihin.

Tietoasettelut

Kuva 4  

Aksiaalisen, sagittaalisen ja koronaalisen leikenäkymän lisäksi Fibertracking-ohjelmistossa
voidaan tarkastella Brain Projection- 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 korkean resoluution anatomisista MR-kuvatiedoista, jotka rekisteröity
ennalta käsiteltyihin DTI-tietoihin. Korkean resoluution anatomiset MR-kuvatiedot on pitänyt
kuvata samalla aikavälillä kuin valittu DTI-tutkimus. Niiden välinen aikaero ei saa olla yli 12 tuntia.

Näkymä Kuvaus

Brain Projection

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

taalisen näkymän välillä.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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Näkymä Kuvaus

Overview

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

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

3D

• 3D-näkymä
• Vain tarkastelua varten.

HUOMAUTUS: Fibertracking ei ole mahdollinen tässä näky-
mäasettelussa. 

Kuvien katselutoiminnot

Voit käyttää eri kuvakatselutoimintoja, jotka ovat käytettävissä työkalurivillä objektin tarkastelun ja
muokkauksen aikana.

Painike Toiminto Kuvaus

Siirrä leikettä näkymässä

• Siirrä kuvatiedot haluttuun kohtaan.
• Siirrä kuvatiedot haluttuun kohtaan hiiren osoitti-

mella vetämällä.
• Valitse haluamasi kohta, jonka ympärille kuva kes-

kitetään.

Selaa kaikkia näkymän leik-
keitä

• Näet kaikki leikkeet vetämällä alas/oikealle.
• Käytä hiiren rullaa.

Lähennä tai loitonna

• Loitonna vetämällä ylös/vasemmalle ja lähennä ve-
tämällä alas/oikealle.

• Käytettäessä kosketusnäyttöä paina kuvaa kahdel-
la sormella ja loitonna leikettä lähentämällä sormia
ja lähennä leikettä loitontamalla sormia.

Kumoa Undo: kumoa edelliset toimet.

Kuitunippujen luontityökalut

Kuva 5  

Toiminto Kuvaus

Fiber Bundle Nuolten avulla voit siirtyä käytettävissä olevasta kuitunipusta toiseen.

Näytön asettelu
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Toiminto Kuvaus

Create New Valitsemalla tämän kuvakkeen voit luoda uuden tyhjän kuitunipun.

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

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.

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 6  

Toiminto Kuvaus

Minimum FA

FA (fraktionaalinen anisotropia) -arvo edustaa anisotropian (suuntai-
suuden) määrää kussakin vokselissa. Algoritmi seuraa suurimman dif-
fuusion polkua, kunhan FA-arvo ylittää tietyn kynnysarvon.
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.

Jotta suorituskykyä voidaan parantaa ja muistin kulutusta vähentää, kuitunipun pisteiden määrää
vähennetään käyttämällä ”Douglas-Peucker-algoritmia”. Tämä on algoritmi, joka muuttaa
viivasegmenteistä koostuvan käyrän samantyyppiseksi käyräksi, jossa on vähemmän pisteitä, ja
varmistaa näin, että suurimman sallitun poikkeaman määrittäminen ei muuta liian oleellisesti
kuidun muotoa. Tämä voi kuitenkin muuttaa hieman FA:n keskiarvoa ja/tai vähimmäispituutta.

OHJELMISTON YLEISKUVAUS
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3 FIBERTRACKING-
SOVELLUKSEN KÄYTTÖ

3.1 DTI-tutkimukset

DTI-tutkimusten lataus ja valinta

②①

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.
HUOMAUTUS: Fibertracking 1.0 -versiossa luotuja DTI-tietoja ei voi käyttää 2.0-version kanssa.
Tässä tapauksessa vanha DTI-tutkimus muutetaan harmaaksi ja uusi DTI-tutkimus lasketaan
automaattisesti. 

DTI-tietojen tarkistaminen

HUOMAUTUS: 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. 

FIBERTRACKING-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ
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HUOMAUTUS: 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. 

Varoitus
Kasvaimen tyyppi, koko ja sijainti voivat vaikuttaa kuvantamislaitteen alkuperäisiin
diffuusiotietoihin. Anisotrooppiset tiedot saatetaan menettää tai ne saattavat vääristyä
etenkin turvotusalueilla.

DTI-tutkimukset
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3.2 Kuitunippujen luominen

Taustatietoja

Jotta kuitunippuja voi luoda kohdealueeseen perustuvan seurannan avulla, Fibertracking-
algoritmi seuraa kaikkia sellaisten määritettyjen kohdealueiden läpi kulkevia kuituja, jotka
vastaavat valittuja seurantaparametreja, ja sisällyttää ne kuitunippuun.
Voit luoda kohdealueet joko
• piirtämällä manuaalisesti kohteiden ääriviivat SmartBrush-työkalulla (esimerkiksi kasvaimen)
• käyttämällä Anatomical Mapping -toimintoa tiettyjen rakenteiden segmentoimiseksi

automaattisesti tai
• käyttämällä ROI Brush -työkalua
• valitsemalla ennalta määritetyt kohdealueen TRACKING TEMPLATE -seurantamallit, joissa

rakenteet on myös segmentoitu automaattisesti.
Voit myös luoda ja käyttää useita kohdealueita samanaikaisesti. Kun esimerkiksi valitset yhden
kohdealueen motoriikka-alueelta ja toisen aivorungosta, näitä alueita yhdistävät valkean aineen
radat (esim. pyramidirata) voidaan näyttää.

Kuitunippujen luontivaihtoehdot

Seuraavia eri menetelmiä voidaan käyttää kuitunippujen luomiseen Fibertracking-sovelluksessa:

Vaihtoehto Kuvaus

Kohdealue, jonka
ääriviivat piirretään
manuaalisesti

Kuituja seurataan manuaalisesti määritetyillä kohdealueiden ääriviivoilla.

Olemassa olevat
3D-objektit

Kuituja voidaan seurata käyttämällä olemassa olevia 3D-objekteja koh-
dealueina.

Mallipohjainen Fibertracking-sovelluksessa voi käyttää ennalta määritettyjä kohdealue-
malleja.

Interactive-tila Kuituja seurataan ja ne näytetään vuorovaikutteisesti siirryttäessä kuvatie-
doissa.

Vuorovaikutteiseen seurantaan voidaan yhdistää yksi staattinen lisäkohdealue, jotta yhdistävät
kuituniput voidaan nähdä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Fibertracking manuaalisesti rajatulla kohdealueella s. 28
Fibertracking käyttäen olemassa olevia 3D-objekteja s. 29
Mallipohjainen Fibertracking s. 30
Vuorovaikutteinen seuranta s. 32

FIBERTRACKING-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ
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3.3 Fibertracking manuaalisesti rajatulla
kohdealueella

Uuden kohdealueen ääriviivojen piirtäminen

①

②

Kuva 8  

Tämän vaihtoehdon avulla voit määrittää kohdealueen luomalla manuaalisesti objektin
kuvajoukkoon.

Toimenpiteet

1. Valitse ROI Brush ② 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 ① voit piilottaa kohdealueen. Kuituniput ovat edelleen näky-
vissä.
HUOMAUTUS: heti kun uusi seurannan laskenta aloitetaan (esimerkiksi piirtämällä ma-
nuaalisesti kohdealue kohdealuesiveltimellä), valittuna oleva kuitunippu korvataan. Jos
haluat säilyttää olemassa olevan kuitunipun, voit luoda uuden kuitunipun valitsemalla
Create New. 

Fibertracking manuaalisesti rajatulla kohdealueella
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3.4 Fibertracking käyttäen olemassa olevia 3D-
objekteja

Taustatietoja

3D-objekteja voidaan käyttää INCLUDE REGIONS- tai EXCLUDE REGIONS -toiminnolla
Fibertracking-sovelluksessa.

Kuva 9  

Toiminto Kuvaus

INCLUDE REGIONS

Voit vetää objektit tai manuaalisesti rajatut kohdealueet tähän, jotta voit
käyttää niitä INCLUDE REGIONS -toiminnolla Fibertracking-lasken-
nassa. Näin saatu kuitunippu risteää kaikkien tällä alueella sijaitsevien
kohdealueiden kanssa.

EXCLUDE REGIONS

Voit vetää objektit tai manuaalisesti rajatut kohdealueet EXCLUDE RE-
GIONS -kohtaan, jolloin ne suljetaan pois Fibertracking-laskennasta.
Näin saatu kuitunippu ei kulje minkään tässä sijaitsevien kohdealueiden
läpi.

NOT IN USE
Kaikki käytettävissä olevat ja olemassa olevat Universal Atlas -kartas-
tosta noudetut 3D-objektit luetellaan automaattisesti tässä. Näitä objek-
teja ei oteta huomioon Fibertracking-laskennassa.

HUOMAUTUS: pyyhkäisemällä INCLUDE REGIONS- tai EXCLUDE REGIONS -kohdassa olevia
objekteja tai kohdealueita voit siirtää ne automaattisesti NOT IN USE -kohtaan. 

FIBERTRACKING-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ
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3.5 Mallipohjainen Fibertracking

Kohdealuemallit

Kuva 10  

TRACKING TEMPLATES -seurantamalleja voi käyttää vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
• Käytettävissä on vastaava korkean resoluution anatominen kuvajoukko.
• Kuvausajan ero DTI:n ja tämän korkean resoluution anatomisen kuvajoukon välillä ei voi ylittää

määritettävissä olevaa aikaeroa (oletusarvo 12 tuntia).
Jos täsmäävää anatomista kuvajoukkoa ei ole yhdistettynä valittuna olevaan DTI-tutkimukseen,
joka kuuluu samaan DTI-aika-alueeseen, TRACKING TEMPLATES ei ole käytössä.
Kuvajoukko, joka on valittu peruskuvajoukoksi kohdealuemallien objektien segmentointia varten,
on sama kuvajoukko kuin Brain Projection -näkymässä. Tämä kuvajoukko on valittu
kuvajoukoksi, jolla on paras resoluutio, kun huomioidaan valittuna olevan DTI-tutkimuksen aika-
alue.
Käyttäjä voi valita oletusmallin tai luoda mukautetun mallin kuitunippujen seurantaa varten.
Seuraavat oletusarvoiset TRACKING TEMPLATES -mallit ovat käytettävissä:
• Arcuate Fasciculus Left
• CST Motor Left
• CST Motor Right
• DRT Left
• DRT Right
• Full Brain
• Hand Motor Left
• Hand Motor Right
• Tumor (vain käytettävissä ollessa)

HUOMAUTUS: oletusarvoiset mallit erottaa toisista musta tausta. Mukautetut mallit erottaa toisista
harmaa tausta. 

HUOMAUTUS: kohdealuemallit edellyttävät järjestelmäympäristöä, jossa on vähintään 8 Gt RAM-
muistia, ja ne eivät ole käytettävissä Kick 1.x -ympäristössä. 

Mallipohjainen Fibertracking
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Mukautetun seurantamallin luominen

②

③

④

①

Kuva 11  

Toimenpiteet

1. Valitse INCLUDE REGIONS ja EXCLUDE REGIONS mallin parametreiksi ①.

2. Aseta lopetusehdot asetuksille Minimum FA, Minimum Length ja Maximum Angulation
④.

3. Custom ③ valitaan automaattisesti TRACKING TEMPLATE -malliksi, ja Save Template
on käytettävissä.

4. Valitse Save Template ja anna mukautetulle mallille tarkoituksenmukainen nimi ②.

5. Valitse OK.

Mukautetun seurantamallin poistaminen

Mukautetut seurantamallit erottaa toisista harmaa tausta, ja ne näkyvät luettelon yläosassa.

Toimenpiteet

1. Valitse malli valikosta.

2. Valitse Delete Template.

FIBERTRACKING-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ
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3.6 Vuorovaikutteinen seuranta

Taustatietoja

Kuituja voidaan seurata live-esityksenä ja liikkeessä käyttämällä Interactive-toimintoa. Oranssia
seurantapalloa voidaan siirtää kuvatietojen poikki. 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.
Vuorovaikutteinen seuranta voi myös yhdistää pallon yhteen kohdealueobjektiin.

Kuitunippujen luonti vuorovaikutteisen seurannan avulla

①

④

⑤

②
③

Kuva 12  

Toimenpiteet

1. Siirrä Interactive-toimintopalkkia oikealle ③.

2. Valitsemalla minkä tahansa kohdan viivoitetussa ympyrässä ① voit liikkua seurantapallon
alueella. Siirtämällä oranssia seurantapalloa ④ missä tahansa näkymässä voit nähdä ky-
seisen alueen kuidut.

3. Määritä seurantapallon koko vetämällä ympyrää ⑤.
Valinnaista: toinen 3D-objekti tai kohdealue voidaan valita INCLUDE REGION -alueeksi,
jotta voidaan tarkastella kuitujen yhteyttä vuorovaikutteisen pallon ja kohdealueen välillä.

4. Valinnaista: valitsemalla Add Fibers ② 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
①.

Vuorovaikutteinen seuranta
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3.7 Kuitunippujen ja objektien muokkaaminen

Tietoja kuitunippujen ja objektien muokkaamisesta

Kun kuitunippu tai objekti on luotu, sitä voi muokata edelleen Fibertracking-sovelluksessa.

Kuitunippujen ja objektien muokkaaminen

① ④

⑤
⑥

③②

⑦

Kuva 13  

Toimenpiteet

1. Avaa Data-valintaikkuna ja vastaava nuoli ③ Fiber Bundles- tai Objects-kohdan vieres-
tä, jos haluat nähdä kuitunippujen tai objektien luettelon.

2. Valitse Fiber Bundles- tai Objects-kohdasta halutun objektin vieressä oleva nuoli, jolloin
näyttöön avautuu ominaisuusvalintaikkuna ④.
HUOMAUTUS: äskettäin luodut kuituniput ja objektit voidaan poistaa täysin, kun taas ole-
massa olevat kuituniput ja objektit (esim. edellisistä suunnitteluistunnoista) poistetaan
vain kulloisestakin valikoimasta, ja ne jäävät saataville 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).

FIBERTRACKING-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ
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Toimenpiteet

4. Napsauttamalla suljettua silmäkuvaketta ② voit piilottaa kaikki sisällytetyt kuituniput (kul-
loinkin valittua lukuun ottamatta).

5. Napsauttamalla kuitunippusymbolia voit piilottaa vain tietyn kuitunipun (jos sitä ei ole valit-
tu). Valittua kuitunippua (korostettu oranssilla) ① ei voi piilottaa.

Uusien 3D-objektien luominen

Uudet 3D-objektit voidaan luoda kuitunipuista kolmannen osapuolen navigointijärjestelmissä
käyttöä tai RT-ohjelmistolla tehtävää lisäkäsittelyä varten (esimerkiksi kasvain SmartBrush-
työkalussa).

Kuitunippujen ja objektien muokkaaminen
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