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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
Sydamerika

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

us.support@brainlab.com

Brasilien Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Storbritannien Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tel: +34 900 649 115

Frankrike & fransktalande om-
råden Tel: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Förväntad livslängd

Brainlab tillhandahåller service i fem år för programtillämpningar. 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
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland

ALLMÄN INFORMATION
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1.2 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 varumärke som tillhör Brainlab AG.
• iHelp® är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.
• Fibertracking® är ett varumärke som tillhör Brainlab AG.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

• Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA
och andra länder.

Patentinformation

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller pågående patentansökningar. För
detaljer se: www.brainlab.com/patent.

Integrerad tredjepartsprogramvara

Denna programvara är delvis baserad på följande verk. Hela licensen och information om
upphovsrätt finns på länkarna nedan:
• 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++, utvecklad 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-märkning

CE-märket visar att Brainlab-produkten överensstämmer med de grundläggan-
de kraven i EU-rådets direktiv om medicintekniska produkter 93/42/EEG
(”MDD”).
Brainlab Elements Fibertracking är en produkt av klass IIb enligt de regler som
fastställs i MDD.

Rapportera incidenter gällande produkten

Du måste rapportera varje allvarlig incident som kan ha inträffat i samband med denna produkt till
Brainlab, och inom Europa även till din motsvarande nationella behöriga myndighet för
medicintekniska produkter.

Juridisk information
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Försäljning i USA

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

ALLMÄN INFORMATION
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1.3 Symboler

Varningar

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

Försiktighetsuppmaningar

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller viktig
information om potentiella funktionsfel på utrustningen, fel på utrustningen, skador på
utrustningen eller skador på egendom.

Anmärkningar

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

Symboler
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1.4 Använda systemet

Avsedd användning

Brainlab Elements 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. Brainlab Elements 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.
I synnerhet kan Brainlab Elements Fibertracking användas för att visualisera vit hjärnsubstans
för kraniell resektion, SRS-behandlingsplanering eller kranialkonturerande fall.

Användningsplats

Elements Fibertracking ska användas i:
• På mottagning på sjukhus (t.ex. avdelningar för klinisk planering) eller något annat ställe där

det finns en dator
• På en Brainlab-plattform i en operationssal eller i rum som är lämpliga för kirurgiska ingrepp

Användarprofiler

I allmänhet är programmet avsett att användas av medicinsk personal och deras assistenter som
arbetar inom områdena neurokirurgi och strålbehandlingsplanering.
Specifikt är följande typiska användare såsom definierats i tillämpliga beskrivningar av
användningsfall:
• Neurokirurger, kirurgassistenter och operationssjuksköterskor
• Sjukhusfysiker, strålningsonkologer, dosimetrister, strålningstekniker

Patientunderlag

Det finns inga demografiska, regionala eller kulturella gränser vad gäller patienterna.

Rimlighetsgranskning

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

ALLMÄN INFORMATION
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1.5 Kompatibilitet med medicinteknisk utrustning
och 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.

Programvara som inte kommer från Brainlab

Fibertracking 2.0 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.

Endast auktoriserade Brainlab-anställda får installera programvara i Brainlabs system. Du
får inte installera eller ta bort några programtillämpningar.
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. 

Uppdateringar

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

Virusscanning och illasinnad programvara

Brainlab rekommenderar att systemet skyddas med den senaste antivirusprogramvaran.
Tänk på att vissa inställningar för skyddsprogram mot illasinnad programvara (t.ex. virusscannrar)
kan påverka systemets prestanda negativt. Om realtidsscanningar utförs och varje filtillgång
övervakas kommer till exempel inläsning och sparande av patientdata att gå trögt. Brainlab
rekommenderar att realtidsscanningar inaktiveras och att virusscanningar utförs under icke-klinisk
tid.

Varning
Se till att ditt antivirusprogram inte modifierar några Brainlab-kataloger, specifikt:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Varning
Ladda inte ned eller installera uppdateringar under behandlingsplanering.
Kontakta Brainlab support för mer information om dessa frågor.

Microsoft säkerhetsuppdateringar för Windows och uppdateringar av drivrutiner

Brainlab medger endast installation av säkerhetspatchar. Installera inte några servicepaket eller
frivilliga uppdateringar. Verifiera dina inställningar för att se till att uppdateringar laddas ned och
installeras korrekt och vid en lämplig tidpunkt. Uppdatera inte drivrutinerna på Brainlab-
plattformar.

Kompatibilitet med medicinteknisk utrustning och programvara
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Se Brainlabs webbplats för mer information om inställningar och en lista över
säkerhetsuppdateringar från Microsoft som blockerats av Brainlabs support.
Adress: www.brainlab.com/updates
Lösenord: WindowsUpdates!89

DICOM-överensstämmelse

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

ALLMÄN INFORMATION
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1.6 Utbildning och dokumentation

Utbildning från Brainlab

Innan systemet används rekommenderar Brainlab att alla användare ska delta i ett
utbildningsprogram som hålls av en Brainlab-representant för att garantera säker och lämplig
användning.

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.

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

Utbildning och 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)

EPI Echo Planar Imaging (Eko-planarteknik)

FA Fraktionell anisotropi

MRT Magnetisk resonanstomografi

ALLMÄN INFORMATION
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2 PROGRAMÖVERSIKT
2.1 Inledning

Grund för Fibertracking

Fibertracking är baserat på diffusion tensor imaging (DTI), som är mätningen av
diffusionsanisotropi i hjärnan med användning av diffusionsviktade bilder som skannades med
magnetfältgradienter applicerade i flera riktningar. Programmet Fibertracking använder
scanningar för att beräkna diffusionsriktningen av vattenmolekylerna längs potentiella fibrer av vit
hjärnsubstans för hela datavolymen.

Figur 1  

Algoritmen försöker identifiera kanalerna av vit hjärnsubstans genom att följa den huvudsakliga
diffusionsriktningen från ett steg till nästa så länge FA-värdet som återspeglar mängden anisotropi
är över en viss tröskel.
Med Fibertracking kan du spåra fiberstrukturer i ett definierat intresseområde, baserat på
diffusionsviktade MR-bilder. Genom att spåra den lokala diffusionens riktning kan fiber
rekonstrueras som en linje genom att förbinda ett antal punkter. Inom detta område spårar
algoritmen alla fibrer som passerar genom intresseområdet som uppfyller de valda
spårningsparametrarna.
En uppsättning standard- och anpassade spårningsmallar tillhandahålls och fibrer kan också
spåras interaktivt inom definierade parametrar.

PROGRAMÖVERSIKT
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Komma igång

För att kunna utföra Fibertracking behövs särskilda MR-data. Dessa data består av
diffusionsviktade bilder som inhämtas med hjälp av snabba EPI-sekvenser. Som minst måste det
finnas 7 scanningar som inkluderar:
• En baslinjescanning utan diffusionsvikt (B0) eller med ett homogent magnetfält.
• Minst sex scanningar med magnetfältgradienter (diffusionsviktade) applicerade från olika

riktningar.
Med dessa scanningar kan en diffusionstensor beräknas som ger information om den lokala
diffusionen i varje bildvoxel. Detta kallas DTI-data.
Ladda ett DTI-studie till den aktuella behandlingsplanen för att använda Fibertracking.

DTI-data

Fibertracking använder en tjänst som körs i bakgrunden för att automatiskt upptäcka och
förbehandla giltiga DTI-data. Programvaran konverterar data till en DTI-studie som innehåller
båda:
• De förregistrerade bilduppsättningarna: B0-, ADC- och FA-mappningar.
• Diffusionstensorn som krävs för Fibertracking.

DTI-studien kan väljas från Patient Selection (se Content Manager eller Patient Selection
Användarhandbok för programvara). 

DTI-färgkodning

Fibertracking bygger på mätning av diffusionsanisotropi i hjärnan med hjälp av diffusionsviktade
bilder som tas i flera olika riktningar. DTI-data ger riktningen för lokal diffusion som kan
visualiseras i färgkodade mappningar i 3D. Dessa färgkartor ger information om
vattendiffusionens riktning längs potentiella fibrer inom snitten.
Mångfärgade fibrer färgsätts enligt följande neurologiska 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-bilderna och beräkningen av ADC- och FA-kartor
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.
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-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).
För att uppnå jämna resultat trots den låga upplösningen av konventionella DTI-skanningar
interpoleras tensorer från de omgivande voxlarna med hänsyn till den inkommande riktningen från

Inledning
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föregående steg. Detta försök att passera områden med tvetydiga riktningar beskrevs först av
Weinstein et all 1999 och kallas TEND (tensor-avböjning). 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.

Varning
FACT-fibertracking-algoritmen spårar bara fibrerna som uppfyller de aktuella reglagen och
vinklingsinställningarna. Om dessa inställningar ställs in för högt/lågt, kan resultaten skilja
sig från de verkliga anatomiska strukturerna. Detta leder till att fibrerna aldrig får betraktas
som en absolut framställning av anatomiska strukturer. Applikationen visar endast den
relativa representationen av den lokala anisotropin som är relaterat till fiberstrukturer i vita
substans. För mer information se scanningsinstruktionerna eller kontakta Brainlabs
support.

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

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.

PROGRAMÖVERSIKT
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2.2 Starta och stänga Fibertracking

Starta Fibertracking

Figur 2  

Välj DTI-data och motsvarande anatomiska bilder med Patient Selection eller Data Selection.
Utför bildfusering av DTI och motsvarande anatomiska data och starta Fibertracking.
OBS: För att använda Fibertracking bör de ursprungliga DTI-uppgifterna användas och direkt
sammanfogas med deras referensbilduppsättning med Distortion Correction Cranial eller
Virtual iMRI Cranial. Efterföljande fusioner som leder till ytterligare indirekta eller flera
korrigeringar ska endast utföras efter att Fibertracking har utförts. 

OBS: Försäkra dig om att du arbetar med rätt datauppsättning under hela planeringsprocessen.
Patientinformationen visas i navigatorområdet för varje Element. 

Starta och stänga Fibertracking
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2.3 Genvägar

Bakgrund

Du kan antingen använda bildgranskningsknapparna i verktygsfältet eller följande genvägar på
tangentbordet och pekskärmen.

Tangentbordsgenvägar

Funktion Beskrivning Tangentbordsgenväg

Zooma Zooma in och ut Ctrl + mushjul

Panorera Flytta ett snitt i ett fönster Ctrl + vänster musknapp och dra

Bläddra Bläddra genom snitt Mushjul

Centrera objekt Centrera aktuellt objekt till mitten av
alla vyer Ctrl + ett enda musklick

ROI-pensel Ändra storlek på penseln Alt + mushjul

Pekskärmsgenvägar

Funktion Beskrivning Pekskärmsgenväg

Zooma Zooma in och ut Tryck två fingrar mot snittbilden och
nyp inåt eller utåt

Pan Flytta en bild i en vy Tryck med två fingrar på snittbilden
och dra till önskad plats

PROGRAMÖVERSIKT
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2.4 Skärmlayout

Huvudskärmens layout

⑤④
③①

② ⑥

⑦

Figur 3  

Nr Komponent Beskrivning

① Data och DTI-studieinfor-
mation

Ger detaljerad information om vald bilduppsättning:
• Datum och tid
• DTI-studie

② Vyområde Visar bilddata i antingen hjärnprojektion, axial, koronal, sagit-
tal eller 3D-vy.

③ Information om fiberbunt

Ger information om fiberbunten som valts för närvarande.
När informationen om fiberbunten har valts, öppnas Data Se-
lection direkt med fiberbuntens egenskaper:
• Basis
• Average FA
• Average Length
• Name
• Comment (t.ex. använd DTI-studie, ROI:er, inställningar)

④ Sidofält

• Tillhandahåller en lista med standard och anpassade
TRACKING TEMPLATES.

• Tillhandahåller ROI:er som godtyckligt kan flyttas till anting-
en INCLUDE REGIONS, EXCLUDE REGIONS eller NOT
IN USE.

OBS: TRACKING TEMPLATE är endast tillgängliga med
ROI-baserad spårning. Det här alternativet kan inte användas
med Interactive. 

⑤ Varningar Öppna denna flik för att se eventuella upplysningar och/eller
extra information.

⑥ Data Öppna denna flik för att ändra DTI-studien, bilder, layouter, fi-
berbuntar och objekt.

Skärmlayout
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Nr Komponent Beskrivning

⑦ Verktygsfält

Tillhandahåller olika funktioner:
• Bildgranskningsfunktioner
• Funktioner för att skapa fiberbuntar
• Interactive-funktion
• Tillgång till Fibertracking-parametrar

Datalayouter

Figur 4  

Förutom axiella, sagittala och koronala snittvyer kan Fibertracking visa en Brain Projection och
en 3D-vy.
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 högupplösta anatomiska MR-bilddata som samregistrerades till de förbehandlade
DTI-data. De högupplösta anatomiska MR-bilddata måste ha hämtats i samma tidskluster som
den valda DTI-studien. Tidsskillnaden får inte överstiga 12 timmar.

Vy Beskrivning

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

PROGRAMÖVERSIKT
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Vy Beskrivning

Overview

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

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

3D

• 3D-vy.
• Endast för granskning.

OBS: Fibertracking är inte möjligt i den här vylayouten. 

Bildgranskningsfunktioner

Använd de olika bildvisningsfunktionerna som finns tillgängliga i verktygsfältet för att interagera
med vyerna under objektgranskning och modifiering.

Knapp Funktion Beskrivning

Flytta ett snitt i en vy

• Flytta bilddetaljen till önskad plats.
• Dra musen för att flytta bilddetaljen till önskad

plats.
• Välj önskad plats för att centrera bilden runt den

platsen.

Bläddra igenom alla snitt i
en vy

• Dra uppåt/vänster eller nedåt/höger för att visa alla
snitt.

• Använd mushjulet.

Zooma in eller ut

• Dra uppåt/vänster (zooma ut) eller nedåt/höger
(zooma in).

• När du använder en pekskärm trycker du på två
fingrar på bilden och klämmer inåt (zooma ut) eller
utåt (zooma in).

Undo Undo: Ångra tidigare åtgärder.

Verktyg för att skapa fiberbuntar

Figur 5  

Funktion Förklaring

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

Skärmlayout
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Funktion Förklaring

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.

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 6  

Funktion Förklaring

Minimum FA

FA-värdet (värdet för fraktionerad anisotropi) återspeglar mängden ani-
sotropi (riktning) i varje voxel. Algoritmen följer den huvudsakliga diffu-
sionsriktningsvägen, så länge FA-värdet är över en viss tröskel.
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 reglaget för att ställa in begränsningen för fibrernas minimilängd.

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

För att öka prestandan och minska minnesförbrukningen reduceras antalet punkter i en fiberbunt
genom att använda ”Douglas-Peucker-algoritmen”. Detta är en algoritm som decimerar en kurva
som består av linjesegment till en liknande kurva med färre punkter, vilket säkerställer att fiberns
form inte ändras väsentligt genom att definiera ett maximalt tillåtet avvikelse. Detta kan dock
resultera i något ändrade värden för genomsnittlig FA och/eller minimilängd.

PROGRAMÖVERSIKT
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3 ANVÄNDA
FIBERTRACKING

3.1 DTI-studier

Ladda och välja DTI-studier

②①

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.
OBS: DTI-data genererade från Fibertracking 1.0 kan inte användas med 2.0. I det här fallet
kommer den gamla DTI-studien att gråmarkeras och en ny DTI-studie kommer att beräknas
automatiskt. 

Verifiera DTI-data

OBS: 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. 

ANVÄNDA FIBERTRACKING
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OBS: 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. 

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.

DTI-studier

26 Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Fibertracking Ver. 2.0



3.2 Skapa fiberbuntar

Bakgrund

För att skapa fiberbuntar med hjälp av ROI-baserad spårning spårar Fibertracking- algoritmen
alla fibrer som passerar genom de definierade intresseområdena och som uppfyller de valda
spårningsparametrarna, och inkluderar dem i fiberbunten.
För att skapa ROI:er kan du antingen:
• Manuellt konturera objekt med SmartBrush (t.ex. tumörer)
• Använd Anatomical Mapping för att automatiskt segmentera vissa strukturer, eller
• Använda ROI Brush
• Välj fördefinierade ROI TRACKING TEMPLATES där strukturer också automatiskt

segmenteras
Du kan även skapa och använda flera ROI:er samtidigt. Till exempel, att 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.

Alternativ för att skapa fiberbuntar

Det finns olika metoder som kan användas för att skapa Fibertracking:

Alternativ Beskrivning

Manuellt konturerat
ROI Fibrer spåras med hjälp av manuellt konturerade intresseområden (ROI).

Befintliga 3D-objekt Fibrer kan spåras genom att använda befintliga 3D-objekt som ROI:er.

Mallbaserad Fördefinierade ROI-mallar kan användas för Fibertracking.

Interaktivt läge Fibrer spåras och visas interaktivt medan man navigerar genom bilddata.

Interaktiv spårning kan kombineras med en ytterligare statisk ROI för att se anslutande
fiberbuntar.

Relaterade länkar

Fibertracking med manuellt konturerat ROI på s. 28
Fibertracking med hjälp av befintliga 3D-objekt på s. 29
Mallbaserad Fibertracking på s. 30
Interaktiv spårning på s. 32

ANVÄNDA FIBERTRACKING
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3.3 Fibertracking med manuellt konturerat ROI

Hur man konturerar ett nytt intresseområde (ROI)

①

②

Figur 8  

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

Steg

1. Välj ROI Brush ② 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 ① för att dölja intresseområdet. Fiberbuntarna är fortfarande synliga.
OBS: Så snart en ny spårningsberäkning startas (t.ex. genom att manuellt konturera ett
ROI med ROI-pensel) skrivs fiberbunten som för närvarande valts över. Om du vill behålla
den befintliga fiberbunten väljer du Create New för att skapa en ny fiberbunt. 

Fibertracking med manuellt konturerat ROI

28 Användarhandbok för programvara Rev. 1.0 Fibertracking Ver. 2.0



3.4 Fibertracking med hjälp av befintliga 3D-objekt

Bakgrund

3D-objekt är tillgängliga för användning för INCLUDE REGIONS eller EXCLUDE REGIONS för
Fibertracking.

Figur 9  

Funktion Förklaring

INCLUDE REGIONS
Dra objekt eller manuellt beskrivna ROI: er här för att använda dem
som INCLUDE REGIONS för Fibertracking-beräkningen. Den resulte-
rande fiberbunten korsar alla ROI:er som finns här.

EXCLUDE REGIONS
Dra objekt eller manuellt konturerade ROI:er till EXCLUDE REGIONS
för att utesluta dem från Fibertracking-beräkning. Den resulterande fi-
berbunten kommer inte att korsa några ROI:er som finns här.

NOT IN USE
Alla tillgängliga och befintliga 3D-objekt som hämtats från Universal At-
las listas automatiskt här. Dessa objekt tas inte i beaktande för beräk-
ningen av Fibertracking.

OBS: Svep valfritt objekt eller ROI under INCLUDE REGIONS eller EXCLUDE REGIONS för att
automatiskt flytta det till NOT IN USE. 

ANVÄNDA FIBERTRACKING
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3.5 Mallbaserad Fibertracking

ROI-mallar

Figur 10  

TRACKING TEMPLATES kan endast användas om följande villkor är uppfyllda:
• Det finns en matchande högupplösande anatomisk bilduppsättning tillgänglig.
• Tidsskillnaden för scanningen mellan DTI och denna högupplösta anatomiska bilduppsättning

överstiger inte en konfigurerbar tidsskillnad (förinställd 12 timmar).
Om det inte finns någon matchande anatomisk bilduppsättning som är fuserat med DTI-studien
som för närvarande valts och som tillhör samma DTI-tidskluster kommer TRACKING
TEMPLATES inte att aktiveras.
Bilduppsättningen som är vald som basbilduppsättning för segmentering av ROI-mallobjekten är
samma bilduppsättning som visas i vyn Brain Projection. Denna bilduppsättning har valts som
bilduppsättningen med den bästa upplösningen med tanke på tidsklustret för DTI-studien som för
närvarande valts.
Användaren kan välja en standardmall eller skapa en anpassad mall för spårning av fiberbuntar.
Följande standard TRACKING TEMPLATES finns tillgängliga:
• Arcuate Fasciculus Left
• CST Motor Left
• CST Motor Right
• DRT Left
• DRT Right
• Full Brain
• Hand Motor Left
• Hand Motor Right
• Tumor (endast om det finns tillgängligt)

OBS: Standardmallar kännetecknas av en svart bakgrund. Anpassade mallar kännetecknas av en
grå bakgrund. 

OBS: ROI-mallar kräver plattformar med minst 8 GB RAM och är inte tillgängliga på Kick 1.x. 

Mallbaserad Fibertracking
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Hur man skapar en anpassad spårningsmall

②

③

④

①

Figur 11  

Steg

1. Välj INCLUDE REGIONS och EXCLUDE REGIONS som parametrar för mallen ①.

2. Ställ in stoppkriterier för Minimum FA, Minimum Length och Maximum Angulation ④.

3. Custom ③ kommer automatiskt att väljas som TRACKING TEMPLATE och Save Temp-
late kommer att vara aktiverad.

4. Välj Save Template och ange ett meningsfullt namn för den anpassade mallen ②.

5. Välj OK.

Hur man tar bort en anpassad spårningsmall

Anpassade spårningsmallar kännetecknas av en grå bakgrund och kommer att visas högst upp i
listan.

Steg

1. Välj mall i menyn.

2. Välj Delete Template.

ANVÄNDA FIBERTRACKING
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3.6 Interaktiv spårning

Bakgrund

Fibrer kan spåras live och i rörelse med funktionen Interactive. Den orangea spårningssfären kan
flyttas genom bilddata. 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.
Interaktiv spårning kan också kombinera sfären med ett ROI-objekt.

Hur man skapar fiberbuntar med interaktiv spårning

①

④

⑤

②
③

Figur 12  

Steg

1. Växla 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 spårningssfären ④ i valfri vy för att se fibrerna i det området.

3. Definiera storleken på spårningssfären genom att dra i cirkeln ⑤.
Valfritt: Ett andra 3D-objekt / ROI kan väljas som INCLUDE REGION för att utforska fi-
berns anslutningsbarhet mellan den interaktiva sfären och ROI.

4. Valfritt: Välj Add Fibers ② för att spara de spårade fibrerna vid sfärens nuvarande posi-
tion.

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 ytterligare fibrer till fiberbunten som valts för
närvarande ①.

Interaktiv spårning
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3.7 Ändring av fiberbuntar och objekt

Om ändring av fiberbuntar och objekt

När en fiberbunt eller ett objekt har skapats kan det modifieras ytterligare med Fibertracking.

Hur man ändrar fiberbuntar och objekt

① ④

⑤
⑥

③②

⑦

Figur 13  

Steg

1. Öppna dialogrutan Data och den motsvarande pilen ③ 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 ④.
OBS: Nyskapade fiberbuntar/objekt kan tas bort helt och hållet, medan befintliga fiberbun-
tar/objekt (t.ex. från tidigare planeringssessioner) endast tas bort från den aktuella mar-
keringen och finns 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
• Convert ⑥ fiberbunten till ett 3D-objekt (endast tillgängligt för fiberbuntar)
• Delete ⑦ fiberbunten eller objektet
• Se vidare information (bas och typ)

4. Klicka på ikonen med slutet öga ② för att dölja alla ingående fiberbuntar (utom den aktu-
ella markerade).

ANVÄNDA FIBERTRACKING
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Steg

5. Klicka på fiberbuntsymbolen för att dölja endast en viss fiberbunt (såvida den inte är mar-
kerad). Den valda fiberbunten (markerad i orange) ① kan inte döljas.

Skapa nya 3D-objekt

Nya 3D-objekt kan skapas från fiberpaket för användning i navigationssystem från tredje part eller
vidare bearbetning med RT-programvara (t.ex. tumörer i SmartBrush).

Ändring av fiberbuntar och objekt
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