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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktopplysninger

Support

Ta kontakt med Brainlab support hvis du ikke finner informasjonen du trenger i denne
veiledningen, eller hvis du har spørsmål eller det oppstår problemer:

Område Telefon og faks E-post

USA, Canada, Sentral- og Sør-
Amerika

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

us.support@brainlab.com

Brasil Tlf.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

Frankrike og fransktalende om-
råder Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa
Tlf.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 5811

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

Forventet levetid

Brainlab gir fem års service for programvareapplikasjoner. I løpet av denne tiden tilbys både
programvareoppdateringer og support på stedet.

Tilbakemelding

Til tross for nøye gjennomgang av denne brukerveiledningen, kan feil kan forekomme. Kontakt
oss på user.guides@brainlab.com hvis du har forbedringsforslag.

Produsent

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland
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1.2 Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon beskyttet av åndsverkloven. Ingen del
av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra
Brainlab.

Brainlab-varemerker

• Brainlab® er et varemerke som tilhører Brainlab AG.
• iHelp® er et varemerke som tilhører Brainlab AG.
• Fibertracking® er et varemerke som tilhører Brainlab AG.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

• Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og
andre land.

Patentinformasjon

Dette produktet kan være dekket av én eller flere patenter eller patentsøknader som er under
behandling. For detaljer se: www.brainlab.com/patent.

Integrert tredjeparts programvare

Denne programvaren er basert på følgende arbeid. Hele lisensen og opphavsretten finner du ved
å følge koblingene under:
• 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++, utviklet av Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/xerces-c/)
• icu4c (https://github.com/unicode-org/icu/tree/master/icu4c/)
• lapack (http://www.netlib.org/lapack)
• LibJpeg8, Kuratorium OFFIS e.V. (http://www.dcmtk.org, http://www.ijg.org)
• LibJpeg16, Kuratorium OFFIS e.V. (http://www.dcmtk.org, http://www.ijg.org)
• meta (https://github.com/plstcharles/meta-licensor)
• range (https://github.com/microsoft/Range-V3-VS2015/blob/master/LICENSE.txt)

CE-merke

CE-merket viser at Brainlab-produktet overholder de vesentlige kravene i råds-
direktiv 93/42/EØF ("MDD").
Brainlab Elements Fibertracking er et produkt i klasse IIb, i henhold til reglene
etablert av MDD.

Rapportere hendelser knyttet til dette produkter

Alle alvorlige hendelser som kan ha inntruffet i tilknytning dette produktet, skal rapporteres til
Brainlab, og hvis du er i Europa, skal de også rapporteres til det tilsvarende kontrollorganet for
medisinsk utstyr i det aktuelle landet.

Juridisk informasjon
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Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning forbyr at dette instrumentet selges eller bestilles av andre enn
leger.
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsel
Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon om mulig personskade, død eller andre alvorlige konsekvenser
forbundet med bruk eller feil bruk av enheten.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder viktig
informasjon om potensiell funksjonssvikt i enheten, defekter, skade på enheten eller skade
på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader er formatert i kursiv og brukes til å indikere flere nyttige tips. 

Symboler
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1.4 Bruke systemet

Tiltenkt bruk

Brainlab Elements Fibertracking er et program for behandling og visualisering av kranielle baner
i hvit substans basert på diffusjonstensoravbildningsdata (DTI) for bruk i prosedyrer for
behandlingsplanlegging. Brainlab Elements Fibertracking kan brukes i alle kliniske arbeidsflyter
som krever visualisering av kranielle baner i hvit substans i hjernen. Selve enheten har ikke
spesifikke, kliniske indikasjoner.
Spesifikt kan Brainlab Elements Fibertracking brukes til å visualisere hvit substans i hjernen for
kraniell reseksjon, SRS-behandlingsplanlegging eller kraniekontureringstilfeller.

Brukssted

Elements Fibertracking skal brukes i:
• et kontormiljø på et sykehus (f.eks. klinisk planleggingskontor) eller et annet sted der det finnes

en datamaskin
• på en Brainlab-plattform i en operasjonssal eller i rom som er egnet for kirurgiske inngrep

Brukerprofiler

Generelt er programmet beregnet for bruk av medisinsk personell og deres assistenter som
arbeider innen nevrokirurgi og planlegging av strålebehandling.
Spesifikt er typiske brukere som definert i aktuell brukstilfellebeskrivelser:
• Nevrokirurger, kirurgens assistent eller OR-sykepleiere
• Medisinsk fysiker, stråleonkologer, dosimetrikere, stråleteknologer

Pasientpopulasjon

Det er ingen demografiske, regionale eller kulturelle begrensninger for pasienter.

Kontroll av riktighet

Advarsel
Før pasienten behandles, kontrolleres riktigheten av all inndata og utdata i systemet.

GENERELL INFORMASJON
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1.5 Kompatibilitet med medisinske enheter og
programvare

Kompatibel Brainlab medisinsk programvare

Bare Brainlab medisinsk programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes med
systemet. Ta kontakt med Brainlab support for svar vedrørende kompatibilitet med medisinsk
programvare fra Brainlab.

Programvare som ikke leveres av Brainlab

Fibertracking 2.0 er kompatibel med operativsystemene Microsoft Windows Server 2003/2008,
Microsoft Windows 7, 8 og 10. Ta kontakt med Brainlab support for detaljert og oppdatert
informasjon om kompatible operativsystemer.

Kun autoriserte Brainlab-ansatte kan installere programvare på Brainlab-systemet. Unngå å
installere eller fjerne programvareapplikasjoner.
MERK: Brainlab-systemet er en medisinsk enhet som må brukes i henhold til dens tiltenkte bruk
og i henhold til sluttbrukeravtalen for systemet. Bruk av programvare fra en tredjepart kan
redusere systemets pålitelighet. 

Oppdateringer

Advarsel
Oppdatering av operativssystemet (hurtigreparasjoner) eller programvare fra tredjeparter
skal utføres utenom kliniske tidsperioder og i et testmiljø, slik at man kan verifisere at
Brainlab-systemet fungerer korrekt. Brainlab overvåker Windows Hotfixes (Windows
hurtigreparasjon) og kan fastslå om det forventes problemer med bestemte oppdateringer.
Ta kontakt med Brainlab support dersom det oppstår problemer med operativsystemets
hurtigreparasjonsfiler.

Virusskanning og skadelig programvare

Brainlab anbefaler at systemet beskyttes med fullstendig oppdatert antivirusprogramvare.
Vær klar over at enkelte innstillinger for beskyttelse mot skadelig programvare (f.eks.
virusskanner) kan redusere systemets ytelse. For eksempel kan hastigheten av prosesser som
innlasting og lagring av pasientdata være redusert hvis skanninger utføres i sanntid og hver
filtilgang overvåkes. Brainlab anbefaler å deaktivere sanntidsskanninger og gjennomføre
virusskanninger utenom klinikkens åpningstid.

Advarsel
Se til at antivirusprogramvaren ikke foretar noen modifiseringer av Brainlab-katalogene,
spesifikt:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, osv.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, osv.

Advarsel
Du må ikke laste ned eller installere oppdateringer under behandlingsplanlegging.
Ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon om disse problemene.

Kompatibilitet med medisinske enheter og programvare
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Microsoft-sikkerhetsoppdateringer for Windows og driveroppdateringer

Brainlab tillater kun installasjon av sikkerhetsutbedringer (patcher). Ikke installer servicepakker og
frivillige oppdateringer. Verifiser innstillingene dine for å sikre at oppdateringer lastes ned og
installeres riktig og ved et egnet tidspunkt. Du må ikke oppdatere drivere på Brainlab-plattformer.
Se Brainlabs nettsider for mer informasjon om innstillinger og en liste over Microsoft-
sikkerhetsoppdateringer som er blokkert av Brainlab support.
Adresse: www.brainlab.com/updates
Passord: WindowsUpdates!89

DICOM-samsvar

Du finner DICOM-samsvarserklæringer på Brainlabs nettsider på: www.brainlab.com/dicom.

GENERELL INFORMASJON
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1.6 Opplæring og dokumentasjon

Opplæring fra Brainlab

Før bruk av systemet anbefaler Brainlab at alle brukerne deltar i et opplæringsprogram som
avholdes av en representant fra Brainlab for å sikre trygg og riktig bruk.

Ansvar

Advarsel
Dette systemet er kun et hjelpemiddel for kirurgen og erstatter ikke kirurgens erfaring og/
eller ansvar ved bruk. Det må alltid være mulig for brukeren å fortsette uten hjelp av
systemet.
Bare faglært medisinsk personale skal bruke systemkomponenter og instrumenteringstilbehør.

Lese brukerveiledninger

Denne veiledningen beskriver en kompleks medisinsk programvare eller medisinske enheter som
må brukes med forsiktighet.
Det er derfor viktig at alle som bruker systemet, instrumentet eller programvaren:
• leser denne veiledningen nøye før utstyret tas i bruk
• har tilgang til denne veiledningen til enhver tid

Opplæring og dokumentasjon
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1.7 Forkortelser

Liste over forkortelser

Denne brukerveiledningen kan inneholde følgende forkortelser:

Forkortelse Definisjon

ADC Apparent Diffusion Coefficient (synlig diffusjonskoeffisient)

B0 DTI-bilder tatt opp ved b = 0 sek/mm2

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (digital avbil-
ding og kommunikasjoner i medisin)

DTI Diffusion Tensor Imaging (diffusjonsvektet avbildning)

EPI Echo Planar Imaging (ekko planar avbildning)

FA Fraksjonell anisotropi

MR Magnetresonanstomografi
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2 PROGRAMVAREOVERSIKT
2.1 Innføring

Grunnlag for Fibertracking

Fibertracking er basert på diffusjonstensoravbildning (DTI) som er målingen av
diffusjonsanisotropi i hjernen ved bruk av diffusjonsvektede bilder som ble skannet med
magnetiske feltgradienter brukt i flere retninger. Programvaren for Fibertracking bruker
skanningene til å kalkulere diffusjonsretningen til vannmolekyler langs potensielle fibre av hvit
substans for hele datavolumet.

Figur 1  

Algoritmen forsøker å identifisere de hvite substanstraktene ved å følge den større
diffusjonsretningen fra ett trinn til neste så lenge FA-verdien som reflekterer mengden anisotropi
er over en bestemt terskel.
Med Fibertracking kan du spore fiberstrukturer i en definert interesseregion, basert på
diffusjonsvektede MR-bilder. Sporing av retningen på den lokale diffusjonen muliggjør
rekonstruksjon av et fiber som en linje som kobler sammen en rekke punkter. Innenfor denne
regionen sporer alle algoritmene alle fibrene som passerer gjennom denne interesseregionen som
oppfyller de valgte sporingsparameterne.
Et sett av standard og tilpassede sporingsmaler er gitt, og fibre kan også spores interaktivt
innenfor definerte parametere.

PROGRAMVAREOVERSIKT
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Slik kommer du i gang

For å utføre Fibertracking er det nødvendig med spesielle MR-data. Disse dataene består av
diffusjonsvektede bilder som tas med hurtige EPI-sekvenser. Det må være minimum 7 skanninger
som inkluderer:
• Én baseline-skanning uten diffusjonsvekting (B0) eller med homogent magnetisk felt.
• Minst seks skanninger med magnetiske feltgradienter (diffusjonsvektede) som er påført fra

ulike retninger.
Med disse skanningene kan en diffusjonstensor beregnes som gir informasjon om lokal diffusjon i
hver bildevoksel. Dette henvises til som DTI-data.
Last inn en DTI-studie til aktuell behandlingsplan for å begynne bruk av Fibertracking.

DTI-data

Fibertracking bruker en tjeneste som kjører i bakgrunnen, til automatisk å detektere og
forhåndsbehandle gyldige DTI-data. Programvaren konverterer dataene inn i en DTI-studie som
inneholder både:
• De forhåndsregistrerte bildesettene: B0-, ADC- og FA-kart.
• Diffusjonstensoren som kreves for Fibertracking.

DTI-studien kan velges fra Patient Selection (se Brukerveiledning for programvare, Content
Manager eller Patient Selection). 

DTI-fargekoding

Fibertracking er basert på målingen av diffusjonsanisotropi i hjernen, ved bruk av
diffusjonsvektede bilder tatt opp i flere retninger. DTI-data gir retningen på lokal diffusjon som kan
visualiseres i 3D fargekodede kart. Disse fargekartene gir informasjon om retningen til
vanndiffusjonen langs potensielle fibre i snittene.
Flerfargede fibre er farget ut fra følgende nevrologiske konvensjon:

Fiberfarge Diffusjonsretning

Rød Venstre-høyre

Grønn Anterior-posterior

Blå Hode-fot

MERK: Avhengig av bildets vinkel kan fibrenes fargekoder variere noe fra kodene ovenfor. 

DTI-forhåndsbehandling

Beregningen av et diffusjonstensorfelt fra DTI-bildene og beregningen av ADC- og FA-kart er
basert på metoder og algoritmer som allerede har gjennomgått fagfellesvurdering og er publisert:
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-algoritme

Fibertracking er basert på FACT-algoritmen (fibertilordning ved kontinuerlig sporing), som først
ble publisert av Mori, et al. i 2002 (Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking: principles and strategies - A
technical review. NMR Biomed 2002;15(7-8):468-480).
For å oppnå jevne resultater til tross for den lave oppløsningen av konvensjonelle DTI-skanninger,
er tensorer interpolert fra de omgivende vokslene som vurderer innkommende retning fra forrige

Innføring
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trinn. Dette forsøket om å passere områder med retningstvetydighet ble først beskrevet av
Weinstein et al i 1999 og er kalt TEND (tensordefleksjon). 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.

Advarsel
FACT-algoritmen for fibersporing sporer bare fibre som oppfyller de gjeldende glider- og
vinklingsinnstillinger. Hvis disse innstillingene er for stilt for høye/lave, kan resultatene
avvike fra de faktiske anatomiske strukturene. Som resultat skal fibrene aldri regnes som
en absolutt representasjon av anatomiske strukturer. Applikasjonene viser den relative
representasjonen av lokal anisotropi som er relatert til fiberstrukturer i hvit substans. Du
kan få mer informasjon i skanningsprotokollen eller ved å kontakte Brainlabs kundestøtte.

Advarsel
FACT-algoritmen for fibersporing kalkulerer bare en relativ representasjon av lokal
anisotropi relatert til fiberstrukturene i hvit substans.

Advarsel
Den opprinnelige diffusjonsinformasjonen fra skannere kan påvirkes av tumortypen,
størrelsen og plasseringen. Hvis det er et ødem tilstede kan anisotropisk informasjon bli
tapt eller forvrengt.

PROGRAMVAREOVERSIKT
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2.2 Starte og lukke Fibertracking

Starte Fibertracking

Figur 2  

Velg DTI-data og tilsvarende anatomiske bilder ved bruk av Patient Selection eller Data
Selection. Utfør bildefusjonering av DTI og tilsvarende anatomiske data, og start Fibertracking.
MERK: For å bruke Fibertracking skal originale DTI-data brukes og fusjoneres direkte til
referansebildesettet med Distortion Correction Cranial eller Virtual iMRI Cranial. Påfølgende
fusjoner som fører til ytterligere indirekte eller flere korreksjoner skal kun utføres etter at
Fibertracking har blitt utført. 

MERK: Kontroller at du arbeider med det korrekte datasettet under hele planleggingen.
Pasientinformasjonen vises i navigatorområdet for hvert Element. 

Starte og lukke Fibertracking
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2.3 Snarveier

Bakgrunn

Du kan bruke enten bildevisningsknappene på verktøylinjen, eller bruke følgende hurtigtaster eller
snarveier på berøringsskjermen.

Hurtigtaster

Funksjon Beskrivelse Hurtigtast

Zoom Zoom inn og ut Ctrl + musehjul

Panorer Beveg et snitt innenfor et vindu Ctrl + venstre museknapp, og dra

Bla Bla gjennom snittene Musehjul

Sentrer objekt Sentrer det aktuelle objektet i midten
av alle visninger Ctrl + ett museklikk

ROI-pensel Endre størrelsen på børsten Alt + musehjul

Snarveier på berøringsskjerm

Funksjon Beskrivelse Snarvei på berøringsskjerm

Zoom Zoom inn og ut Trykk med to fingre på bildet, og klem
innover eller utover.

Panorer Flytt et bilde innenfor en visning Trykk med to fingre på bildesnittet og
dra til ønsket plassering.

PROGRAMVAREOVERSIKT

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 Fibertracking Ver. 2.0 19



2.4 Skjermlayout

Hovedskjermbildets layout

⑤④
③①

② ⑥

⑦

Figur 3  

Nr. Komponent Beskrivelse

① Data- og DTI-studieinfor-
masjon

Gir informasjon om det valgte bildesettet:
• Dato og tid
• DTI-studie

② Visningsområder Avbilder bildedata enten i hjerneprojeksjon-, aksial-, koronal-,
sagittal- eller 3D-visning.

③ Informasjon om fiberbun-
ter

Gir informasjon om den valgte fiberbunten.
Når fiberbuntinformasjonen er valgt, åpner Data Selection di-
rekte til fiberbundtegenskapene:
• Basis
• Average FA
• Average Length
• Name
• Comment (f.eks. brukt DTI-studie, ROI-er, innstillinger)

④ Sidefelt

• Gir en liste over standard og tilpassede TRACKING TEM-
PLATES.

• Gir en liste over ROI-er som kan flyttes vilkårlig til enten IN-
CLUDE REGIONS, EXCLUDE REGIONS eller NOT IN
USE.

MERK: TRACKING TEMPLATES er kun tilgjengelig med
ROI-basert sporing. Dette alternativet kan ikke brukes med In-
teractive. 

⑤ Varsler Åpne denne fanen for å se alle varsler og/eller ytterligere in-
formasjon.

⑥ Data Åpne denne fanen for å endre på DTI-studien, bilder, oppsett,
fiberbunter og objekter.

Skjermlayout
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Nr. Komponent Beskrivelse

⑦ Verktøylinje

Gir ulike funksjoner:
• Bildevisningsfunksjoner
• Opprettelsesfunksjoner for fiberbunter
• Interactive-funksjon
• Tilgang til Fibertracking/parametere

Datalayouter

Figur 4  

I tillegg til aksiale, sagittale og koronale snittvisninger, kan Fibertracking vise en Brain
Projection og 3D-visning.
Hvis du vil veksle mellom visningene, velger du Data på verktøylinjen og velger blant
alternativene under Layouts.
Hjerneprojeksjonsvisningen er en 2D-projeksjon av hjernen på et halvkulelignende objekt, og som
bretter ut strukturene i hjernen slik at foldene og furene vises uten seksjonering. En slik visning
kan bare beregnes ut fra de høyoppløselige, anatomiske MR-bildedatene som ble registrert
sammen med de forhåndsbehandlede DTI-dataene. Høyoppløsnings anatomiske MR-bildedata
må ha blitt tatt opp i samme tidsgruppe som den valgte DTI-studien. Tidsforskjellen må ikke
overstige 12 timer.

Visning Beskrivelse

Brain Projection
• Øverst: Hjerneprojeksjonsvisning.
• Nederst til venstre: 3D-visning.
• Nederst til høyre: Velg mellom aksial, koronal og sagittal visning.

PROGRAMVAREOVERSIKT
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Visning Beskrivelse

Overview

• Øverst til venstre: 3D-visning (velg mellom aksial, koronal og
sagittal visning).

• Øverst til høyre: Aksial visning.
• Nederst til venstre: Sagittal visning.
• Nederst til høyre: Koronal visning.

3D

• 3D-visning.
• Kun til gjennomgangsformål.

MERK: Fibertracking er ikke mulig i denne visningslayouten. 

Bildevisningsfunksjoner

Bruk de ulike bildevisningsfunksjonene på verktøylinjen for å interagere med visningene under
objektgjennomgang og -modifisering.

Knapp Funksjon Beskrivelse

Beveg et snitt innenfor en
visning

• Flytt bildedetaljen til ønsket plassering.
• Dra musen for å flytte bildedetaljen til en ønsket

plassering.
• Velg en ønsket plassering for å sentrere bildet

rundt denne plasseringen.

Bla gjennom alle snitt in-
nenfor en visning

• Dra opp/venstre eller ned/høyre for å vise alle snitt.
• Bruk musehjulet.

Zoom inn eller ut

• Dra opp/venstre (zoom ut) eller ned/høyre (zoom
inn).

• Når det brukes berøringsskjerm, trykker du med to
fingre på bildet og klemmer innover (zoom ut) eller
utover (zoom inn).

Undo Undo: Angre tidligere handlinger.

Opprettelsesverktøy for fiberbunter

Figur 5  

Funksjon Forklaring

Fiber Bundle Bruk pilene til å veksle mellom tilgjengelige fiberbunter.

Skjermlayout
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Funksjon Forklaring

Create New Velg dette ikonet for å opprette en ny, tom fiberbunt.

Erase Velg dette ikonet for å slette individuelle fibre i 2D eller 3D.

Refresh Beregner fibre på nytt med gjeldende innstillinger.

ROI Brush Velg dette ikonet for å konturere en ny 2D-interesseregion ved å spore et
område i hvilken som helst av visningene, inkludert hjerneprojeksjon.

Parametere for Fibertracking

Du kan gå gjennom og justere parametrene for Fibertracking (om nødvendig) for å spore fibre i
bildesettet på optimal måte. Avhengig av de importerte DTI-dataene, kan det være nødvendig å
justere standardinnstillingene (vist på bildet under).

Figur 6  

Funksjon Forklaring

Minimum FA

FA (fraksjonell anisotropi)-verdien reflekterer mengden av anisotropi
(retningsbestemmelse) i hver voksel. Algoritmen følger den større dif-
fusjonsretningsbanen så lenge FA-verdien er over en bestemt terskel.
Flytt på glidefeltet for å endre minimum fraksjonell anisotropi.
Lavere verdier tillater diffusjon i mange retninger (isotropisk), og høye-
re verdier begrenser diffusjon langs parallelle retninger (anisotropisk).

Minimum Length Skyv på glidefeltet for å angi begrensning for fibrenes minimumsleng-
de.

Maximum Angulation
Flytt glidebryteren for å angi vinkelen mellom to fibersegmenter og der-
ved påvirke vinklingen til fiberbunten. Høyere verdier tillater fiberbunter
med større kurvatur.

For å øke ytelsen og redusere minneforbruket er antallet punkter på en fiberbunt redusert ved å
bruke "Douglas-Peucker-algoritme". Dette er en algoritme som desimerer en kurve som er
sammensatt av linjesegmenter til en lignende kurve med færre punkter, som sikrer at formen på
fiberet ikke er betydelig endret ved å definere et maksimalt tillatt avvik. Dette kan likevel føre til
noe endrede verdier for gjennomsnittlig FA og/eller minimumslengde.

PROGRAMVAREOVERSIKT
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3 BRUKE FIBERTRACKING
3.1 DTI-studier

Laste inn og velge DTI-studier

②①

Figur 7  

Hvis du har valgt mer enn én DTI-studie (f.eks. hvis du har lastet inn én studie med seks
diffusjonsretninger og en annen studie med tolv retninger), brukes den siste studien automatisk
når du åpner Fibertracking.
Du blir bedt om å bekrefte at den valgte DTI-studien og bildene korresponderer ①.
Hvis du vil velge et annet DTI-datasett, velger du Data på verktøylinjen og velger fra listen over
DTI-studier ②.
MERK: DTI-data som er generert fra Fibertracking 1.0 kan ikke brukes med 2.0. I så tilfelle vil
den gamle DTI-studien merkes i grått, og den nye DTI-studien vil kalkuleres automatisk. 

Verifisere DTI-data

MERK: Avhengig av skannerkonfigurasjonen og protokollene kan DTI-bildene ha forstyrrelser. For
å sikre at informasjonen er korrekt må DTI-bildene sammenlignes med anatomiske data og
verifiseres under bildefusjonering. 

MERK: DTI-datasettet og de anatomiske dataene (f.eks. MR- og CT-bilder) må være fra samme
pasient og merket med samme pasientnavn og ID. Sammenslåing av DTI-datasett med
anatomiske datasett fra andre pasienter vil føre til ugyldige resultater. 

BRUKE FIBERTRACKING
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Advarsel
Den opprinnelige diffusjonsinformasjonen fra skannere kan påvirkes av tumortypen,
størrelsen og plasseringen. Hvis det er et ødem tilstede kan anisotropisk informasjon bli
tapt eller forvrengt.

DTI-studier
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3.2 Oppretting av fiberbunter

Bakgrunn

For å opprette fiberbunter ved bruk av ROI-basert sporing, sporer Fibertracking-algoritmen alle
fibre som passerer gjennom definerte interesseregioner som oppfyller de valgte
sporingsparametrene, og inkluderer dem i fiberbunten.
For å opprette ROI-er, kan du enten:
• Manuelt skissere objekter med SmartBrush (f.eks. tumor)
• Bruk Anatomical Mapping for å automatisk segmentere visse strukturer, eller
• Bruk ROI Brush
• Velg forhåndsdefinerte ROI TRACKING TEMPLATES der strukturer også er automatisk

segmentert
Du kan også opprette og bruke flere ROI-er samtidig. Hvis du for eksempel velger en
interesseregion i motorikkområdet og en annen i hjernestammen, kan baner med hvit substans
(f.eks. pyramidebanen) som forbinder disse områdene vises.

Alternativer for oppretting av fiberbunter

Det finnes ulike metoder som kan brukes for å opprette fiberbunter i Fibertracking:

Alternativ Beskrivelse

Manuelt skissert ROI Fibere spores med manuelt skisserte interesseregioner (ROI).

Eksisterende 3D-ob-
jekter Fibre kan spores ved bruk av eksisterende 3D-objekter som ROI-er.

Malbasert Forhåndsdefinerte ROI-maler er tilgjengelige for bruk for Fibertracking.

Interaktiv modus Fibere spores og vises interaktivt ved navigering gjennom bildedata.

Interaktiv sporing kan kombineres med én ekstra statisk ROI for å se tilkoblede fiberbunter.

Koblinger til relaterte emner

Fibertracking med manuelt skissert ROI på side 28
Fibertracking ved bruk av eksisterende 3D-objekter på side 29
Malbasert Fibertracking på side 30
Interaktiv sporing på side 32

BRUKE FIBERTRACKING
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3.3 Fibertracking med manuelt skissert ROI

Slik skisserer du en ny interesseregion (ROI)

①

②

Figur 8  

Med dette alternativet kan du definere en interesseregion ved manuelt å opprette et objekt i
bildesettet.

Trinn

1. Velg ROI Brush ② i funksjonsområdet.

2. Spor et område i hvilken som helst av visningene, inkludert hjerneprojeksjon. Når du slip-
per musen, plasseres objektet umiddelbart under INCLUDE REGIONS for beregning av
fibersporing. Fiberbuntene beregnes automatisk.

3. Lukk øye-ikonet ① for å skjule interesseregionen. Fiberbuntene er fortsatt synlige.
MERK: Så snart en ny sporingsberegning startes (f.eks. ved manuell skissering av en
ROI med ROI-børste), er den aktuelt valgte fiberbunten overskrevet. Hvis du vil beholde
den eksisterende fiberbunten, må du velge Create New for å opprette en ny fiberbunt. 

Fibertracking med manuelt skissert ROI
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3.4 Fibertracking ved bruk av eksisterende 3D-
objekter

Bakgrunn

3D-objekter er tilgjengelige for bruk som INCLUDE REGIONS eller EXCLUDE REGIONS for
Fibertracking.

Figur 9  

Funksjon Forklaring

INCLUDE REGIONS
Dra objekter eller manuelt skisserte ROI-er hit for å bruke dem som IN-
CLUDE REGIONS for Fibertracking-kalkulasjon. Den resulterende fi-
berbunten vil krysse alle ROI-er som befinner seg her.

EXCLUDE REGIONS
Dra objekter eller manuelt skisserte ROI-er til EXCLUDE REGIONS for
å ekskludere dem fra Fibertracking-beregning. Den resulterende fiber-
bunten vil ikke passere noen ROI-er som befinner seg her.

NOT IN USE
Alle tilgjengelige og eksisterende 3D-objekter som er innhentet fra Uni-
versal Atlas vil automatisk bli opplistet her. Disse objektene tas ikke i
betraktning for Fibertracking-beregningen.

MERK: Sveip på hvilket som helst objekt eller interesseområde under INCLUDE REGIONS eller
EXCLUDE REGIONS for å flytte det automatisk til NOT IN USE. 

BRUKE FIBERTRACKING
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3.5 Malbasert Fibertracking

ROI-maler

Figur 10  

TRACKING TEMPLATES kan kun brukes hvis følgende betingelser oppfylles:
• Det finnes et matchende høyoppløselig anatomisk bildesett tilgjengelig.
• Scanningstidsforskjellen mellom DTI og dette høyoppløselige anatomiske bildesettet

overskrider ikke en konfigurerbar tidsforskjell (standard 12 timer).
Hvis det ikke er noe matchende anatomisk bildesett som er fusjonert til aktuelt valgt DTI-studie
som hører til samme DTI-tidsgruppering, vil TRACKING TEMPLATES ikke aktiveres.
Bildesettet som er valgt som et basebildesett for segmentering av ROI-maler er det samme
bildesettet som er vist i Brain Projection-visningen. Bildesettet har blitt valgt som bildesettet med
beste oppløsning med hensyn til tidsgrupperingen til aktuelt valgt DTI-studie.
Brukeren er i stand til å velge en standardmal eller opprette en tilpasset mal for sporing av
fiberbunter.
Følgende standard TRACKING TEMPLATES er tilgjengelige:
• Arcuate Fasciculus Left
• CST Motor Left
• CST Motor Right
• DRT Left
• DRT Right
• Full Brain
• Hand Motor Left
• Hand Motor Right
• Tumor (kun hvis tilgjengelig)

MERK: Standardmaler kjennetegnes av en svart bakgrunn. Tilpassede maler kjennetegnes av en
grå bakgrunn. 

MERK: ROI-maler krever plattformer med minst 8 GB RAM og er ikke tilgjengelig på Kick 1.x. 

Malbasert Fibertracking
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Slik oppretter du en tilpasset sporingsmal

②

③

④

①

Figur 11  

Trinn

1. Velg INCLUDE REGIONS og EXCLUDE REGIONS som parametere for malen ①.

2. Sett stoppekriteriene for Minimum FA, Minimum Length og Maximum Angulation ④.

3. Custom ③ vil velges automatisk som TRACKING TEMPLATE, og Save Template vil bli
aktivert.

4. Velg Save Template og gi et meningsfylt navn til den tilpassede malen ②.

5. Velg OK.

Slik sletter du en tilpasset sporingsmal

Tilpassede sporingsmaler kjennetegnes av en grå bakgrunn og vil vises på toppen av listen.

Trinn

1. Velg malen fra menyen.

2. Velg Delete Template.

BRUKE FIBERTRACKING
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3.6 Interaktiv sporing

Bakgrunn

Fibre kan spores i sanntid og når de er i bevegelse, ved bruk av funksjonen Interactive. Den
oransje sporingskulen kan flyttes gjennom bildedataene. Programvaren beregner alle fibre som
passerer gjennom posisjonen til sporingskulen, og som oppfyller de definerte kriteriene (Minimum
FA, Minimum Length og Maximum Angulation), og viser dem i sanntid.
Interaktiv sporing bruker færre "seed"-punkter som inndata for sporingsalgoritmen for å gi raskere
sporingsresultater. Derfor er oppløsningen lavere enn ved fibersporing basert på
interesseregioner.
Interaktiv sporing kan også kombinere kulen med et ROI-objekt.

Slik oppretter du fiberbunter med interaktiv sporing

①

④

⑤

②
③

Figur 12  

Trinn

1. Bytt funksjonsglidebryteren Interactive mot høyre ③.

2. Velg hvor som helst i den stiplede sirkelen ① for å bevege deg rundt sporingskulen. Flytt
den oransje sporingskulen ④ rundt i hvilken som helst visning for å se fibrene i det områ-
det.

3. Definer størrelsen på sporingskulen ved å dra sirkelen ⑤.
Alternativt: Et 3D-objekt / ROI nummer to kan velges som INCLUDE REGION for å utfor-
ske fibertilkoblingsevne mellom den interaktive kulen og ROI.

4. Valgfritt: Velg Add Fibers ② for å lagre fibrene som spores, i kulens nåværende posisjon.

5. Flytt den interaktive kulen til en annen posisjon. Fibrene som ble lagt til tidligere forsvin-
ner ikke, men blir svakt gjennomsiktige.
Gjenta trinn 4 for å samle inn og legge til flere fibre i den valgte fiberbunten ①.

Interaktiv sporing
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3.7 Slik modifiserer du fiberbunter og objekter

Om å modifisere fiberbunter og objekter

Etter at en fiberbunt eller et objekt er opprettet, kan det modifiseres ytterligere ved bruk av
Fibertracking.

Slik modifiserer du fiberbunter og objekter

① ④

⑤
⑥

③②

⑦

Figur 13  

Trinn

1. Åpne dialogboksen Data og tilsvarende pil ③ ved siden av Fiber Bundles eller Objects
for å vise listen over fiberbunter eller objekter.

2. Under Fiber Bundles eller Objects velger du pilen ved siden av ønsket objekt for å åpne
dialogboksen for egenskaper ④.
MERK: Nyopprettede fiberbunter/objekter kan slettes helt, mens eksisterende fiberbunter/
objekter (f.eks. fra tidligere planleggingsøkter) fjernes bare fra det gjeldende utvalget og
forblir tilgjengelige i Patient Selection. 

3. I dialogboksen for egenskaper kan du:
• bytte navn
• velge en ny farge for fiberbunten eller objektet, fra paletten under Color ⑤
• konvertere fiberbunten til et 3D-objekt, ved å bruke Convert ⑥ (kun tilgjengelig for fi-

berbunter)
• Delete ⑦ fiberbunten eller objektet
• se mer informasjon (grunnlag og type)

BRUKE FIBERTRACKING
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Trinn

4. Klikk på lukket øye-ikonet ② for å skjule alle fiberbuntene (unntatt den som er valgt).

5. Klikk på fiberbuntsymbolet for å skjule kun en bestemt fiberbunt (med mindre den er
valgt). Den valgte fiberbunten (merket i oransje) ① kan ikke skjules.

Opprette nye 3D-objekter

Nye 3D-objekter kan opprettes fra fiberbundter til bruk i tredjeparters navigasjonssystemer eller
videre behandling med RT-programvaren (f.eks. tumor i SmartBrush).

Slik modifiserer du fiberbunter og objekter
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