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1 INFORMAȚII GENERALE
1.1 Date de contact

Centru de asistență

Dacă nu găsiți informațiile de care aveți nevoie în acest ghid sau dacă aveți întrebări sau
probleme, contactați centrul de asistență Brainlab:

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite, Canada, America
Centrală și de Sud

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

us.support@brainlab.com

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

Marea Britanie Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tel.: +34 900 649 115

Franța și regiunile francofone Tel.: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonia
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Durata de funcționare estimată

Brainlab asigură o perioadă de cinci ani de service pentru software. În timpul acestei perioade, se
furnizează actualizările de software, precum și asistența pe teren.

Feedback

În ciuda reviziei atente, acest ghid de utilizare poate conține erori. Dacă aveți sugestii de
îmbunătățire, vă rugăm să ne contactați la adresa user.guides@brainlab.com.

Producător

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germania

INFORMAȚII GENERALE
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1.1.1 Informații juridice

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații care sunt proprietate protejată prin drepturi de autor. Nicio parte din
acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres scris al Brainlab.

Mărci comerciale Brainlab

• Brainlab® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în SUA.
• Fibertracking® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în

Statele Unite.

Mărci comerciale non-Brainlab

• Microsoft® și Windows® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

Informații privind brevetele

Acest produs poate fi protejat de unul sau mai multe brevete sau poate avea cereri de brevet în
așteptare. Pentru detalii, consultați: https://www.brainlab.com/patent/.

Software integrat aparținând terților

• Acest software se bazează parțial pe cercetările efectuate de Independent JPEG Group.
• Acest software conține biblioteca OpenJPEG. Pentru o descriere completă a drepturilor de

autor, declinărilor de responsabilitate și licențelor, consultați http://www.openjpeg.org/.
• Porțiuni din acest software se bazează pe lucrări ale Sun Microsystems Inc.
• Acest produs include software dezvoltat de Apache Software Foundation (www.apache.org/),

drepturi de autor © 1999 – 2004 Apache Software Foundation.
• Acest software se bazează în parte pe Xerces C++ 3.1.1, dezvoltat de Apache Software

Foundation. Pentru o descriere completă a drepturilor de autor, declinărilor de responsabilitate
și licențelor, consultați http://xerces.apache.org/.

• Acest produs include libtiff 4.0.4 beta. Pentru o descriere completă a drepturilor de autor,
declinărilor de responsabilitate și licențelor, consultați http://www.libtiff.org/misc.html.

Marcajul CE

Marcajul CE indică faptul că produsele Brainlab respectă cerințele esențiale ale
Directivei privind dispozitivele medicale (DDM).
Conform DDM, Directiva 93/42/CEE a Consiliului European, Fibertracking este
un produs din Clasa IIb.

Instrucțiuni de eliminare

Eliminați echipamentele electrice și electronice numai în conformitate cu reglementări-
le statutare. Pentru informații cu privire la directiva DEEE (privind deșeurile de echipa-
mente electrice și electronice), vizitați:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Informații juridice
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Vânzări în S.U.A.

Legile federale ale Statelor Unite restricționează acest dispozitiv la vânzarea de către medici sau
la comanda acestora.

INFORMAȚII GENERALE
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1.2 Notificări privind siguranța

Avertismente

Avertisment
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare triunghiulare. Ele conțin
informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibila rănire, moarte sau alte
consecințe grave asociate cu utilizarea greșită a echipamentului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare în formă de cerc. Ele conțin
informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibilele probleme ale dispozitivului.
Astfel de probleme includ funcționările defectuoase ale dispozitivului, defectarea
dispozitivului, deteriorarea acestuia sau a altor obiecte aparținând utilizatorului.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și indică alte informații utile. 

Notificări privind siguranța
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1.3 Domenii de utilizare

Indicații de utilizare

Fibertracking este o aplicație pentru prelucrarea și vizualizarea tracturilor de substanță albă
craniană pe baza datelor DTI (imagistică prin difuzie tensorială), pentru utilizare în procedurile de
planificare a tratamentului. Fibertracking poate fi utilizat în toate fluxurile de lucru clinice care
necesită vizualizarea tracturilor de substanță albă craniană în creier. Dispozitivul în sine nu are
indicații clinice specifice.

Utilizator preconizat

Utilizatorii preconizați ai Fibertracking sunt cadre medicale calificate (de ex., chirurgi) și asistenții
acestora care lucrează în neurochirurgie și în planificarea radioterapiei.

Zona de utilizare

Zona de utilizare este determinată a fi în spațiu închis, de regulă într-un mediu de spital sau
clinică.

Manipularea atentă

Avertisment
Numai personalul medical instruit poate manipula componentele sistemului și accesoriile
acestuia.

Revizia plauzibilității

Avertisment
Înainte de a trata pacientul, verificați plauzibilitatea tuturor informațiilor introduse în sistem
și de rezultate din sistem.

Durată extinsă în sala de operații

Sistemele de navigare Brainlab sunt echipamente tehnice sensibile. În funcție de configurația sălii
de operație, de poziționarea pacientului, de calcularea duratelor și de complexitate, durata
intervenției chirurgicale utilizând navigare poate varia. Decizia unei potențiale prelungiri pentru
respectivul pacient și respectivul tratament îi aparține utilizatorului.

INFORMAȚII GENERALE

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.1 Fibertracking Ver. 1.0 9



1.4 Compatibilitate cu software-ul

Software medical compatibil Brainlab

Numai software-ul medical Brainlab specificat de Brainlab poate fi instalat și utilizat împreună cu
sistemul.
Contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab pentru clarificări privind compatibilitatea
cu software-ul medical Brainlab.

Software compatibil care nu aparține Brainlab

Fibertracking 1.0 este compatibil cu sistemele de operare Microsoft Windows Server 2003/2008,
Microsoft Windows 7, 8 și 10. Pentru informații detaliate și actualizate referitoare la sistemele de
operare compatibile, vă rugăm să contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.
NOTĂ: Sistemul Brainlab este un dispozitiv medical și trebuie folosit conform destinației sale de
utilizare și conform acordului de licență pentru utilizatorul final al sistemului. Utilizarea software-
ului terților poate influența negativ fiabilitatea sistemului. 

Scanarea antivirus și anti-malware

Brainlab recomandă protejarea sistemului cu un software antivirus de ultimă generație.
Rețineți că anumite setări ale software-urilor de protecție anti-malware (de exemplu, cele de
detectare a virusurilor) pot influența negativ performanța sistemului. De exemplu, dacă efectuați
scanări în timp real, iar accesul la fiecare fișier este monitorizat, atunci procesul de încărcare și de
salvare a datelor pacientului poate fi încetinit. Brainlab recomandă dezactivarea scanării în timp
real și efectuarea scanării pentru detectarea virușilor în afara programului de lucru al clinicii.

Avertisment
Asigurați-vă că software-ul antivirus nu modifică directoarele Brainlab, în special:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab și F:\Brainlab
• C:\PatientData, D:\PatientData și F:\PatientData

Avertisment
Nu descărcați și nu instalați actualizări în timpul planificării tratamentelor.
Pentru informații suplimentare privind oricare dintre aceste probleme, contactați departamentul de
asistență clienți al Brainlab.

Actualizări

Avertisment
Actualizările sistemului de operare (remedieri rapide) sau ale software-urilor terțe ar trebui
să fie efectuate în afara orelor de lucru ale instituției medicale și într-un mediu de testare
pentru a verifica funcționarea corectă a sistemului Brainlab. Brainlab monitorizează
remedierile rapide emise de Windows și va fi informată, în cazul anumitor actualizări, dacă
pot apărea anumite probleme. Dacă întâmpinați dificultăți în ceea ce privește remedierile
rapide ale sistemului de operare, contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.

Actualizări de securitate Microsoft pentru Windows și actualizarea driverelor

Brainlab permite doar instalarea pachetelor de securitate. Nu instalați pachete Service Pack și
actualizări opționale. Verificați-vă setările pentru a vă asigura că actualizările sunt descărcate și
instalate corect, la momentul oportun. Nu actualizați driverele pe platformele Brainlab.
Consultați site-ul web Brainlab pentru informații suplimentare despre setări și pentru o listă a
actualizărilor de securitate Microsoft blocate de departamentul de asistență clienți al Brainlab.
Adresa: www.brainlab.com/updates

Compatibilitate cu software-ul
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Parola: WindowsUpdates!89

Conformitate DICOM

Declarațiile de conformitate privind datele DICOM pot fi găsite pe site-ul Brainlab la adresa:
www.brainlab.com/dicom

Sisteme medicale electrice

Pentru informații privind configurarea sistemelor medicale electrice, consultați documentele
Ghidul de utilizare a sistemului și Ghidul tehnic de utilizare relevante.

INFORMAȚII GENERALE
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1.5 Instruire

Instruire Brainlab

Pentru a asigura o utilizare sigură și adecvată înainte de folosirea sistemului, toți utilizatorii trebuie
să participe la un program de instruire susținut de către un reprezentant Brainlab.

Suport supervizat

Înainte de utilizarea sistemului pentru procedurile chirurgicale, acolo unde navigarea asistată
computerizat este considerată esențială, se recomandă să realizați un număr suficient de
proceduri complete împreună cu un reprezentant Brainlab.

Responsabilitatea

Avertisment
Acest sistem oferă chirurgului numai asistență și nu substituie și nu înlocuiește experiența
și/sau responsabilitatea acestuia în timpul utilizării sistemului. Utilizatorul trebuie
întotdeauna să poată continua fără asistența sistemului.
Numai personalul medical instruit poate manipula componentele de sistem și accesoriile.

Instruire
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1.6 Documentare

Citirea ghidurilor de utilizare

Acest ghid descrie software medical și dispozitive medicale complexe care trebuie utilizate cu
atenție.
Astfel, este important ca toți utilizatorii sistemului, ai instrumentului sau ai software-ului:
• să citească cu atenție acest ghid înainte de a manevra echipamentul,
• să aibă acces permanent la acest ghid.

Ghiduri de utilizare disponibile

NOTĂ: Ghidurile de utilizare disponibile variază în funcție de produsul Brainlab. Dacă aveți
întrebări privind ghidurile de utilizare primite, contactați departamentul de asistență clienți
Brainlab. 

Ghid de utilizare Cuprins

Ghiduri de utilizare a soft-
ware-urilor

• Prezentare generală a planificării tratamentului și a ghidării asis-
tate de explorarea imagistică

• Descrierea configurării sistemului din sala de operație
• Instrucțiuni software detaliate

Ghiduri de utilizare a hard-
ware-ului

Informații detaliate cu privire la componentele hardware chirurgica-
le și pentru radioterapie, definite de obicei ca instrumente comple-
xe, de dimensiuni mari

Ghiduri de utilizare a instru-
mentelor Instrucțiuni detaliate cu privire la manipularea instrumentelor

Ghid de curățare, dezinfec-
tare și sterilizare

Detalii referitoare la curățarea, dezinfectarea și sterilizarea instru-
mentelor

Ghid de utilizare a sistemu-
lui Informații detaliate cu privire la configurarea sistemului

Ghid tehnic de utilizare Informații tehnice detaliate cu privire la sistem, inclusiv specificații
și informații privind conformitatea

INFORMAȚII GENERALE
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1.7 Abrevieri

Listă de abrevieri

Acest ghid de utilizare poate conține următoarele abrevieri:

Abreviere Definiție

ADC Apparent Diffusion Coefficient (Coeficient de difuzie aparentă)

B0 Imagini DTI achiziționate la b = 0 sec/mm2

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (Imagistică
digitală și comunicații în medicină)

DTI Diffusion Tensor Imaging (Imagistică prin difuzie tensorială)

FA Fractional Anisotropy (Anizotropie fracțională)

IRM Magnetic Resonance Imaging (Imagistică prin rezonanță mag-
netică)

Abrevieri
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2 FIBERTRACKING
2.1 Introducere

Informații generale

Fibertracking vă permite să detectați structuri de fibre dintr-o regiune de interes definită, pe baza
imaginilor RMN ponderate cu difuzia. În plus, puteți converti fasciculele de fibre în obiecte 3D
pentru a fi utilizate pentru panificare ulterioară.
Încărcați un set de date DTI în planul curent de tratament pentru utilizarea Fibertracking.

Figura 1  

Elementele de bază pentru Fibertracking

Fibertracking se bazează pe măsurarea difuziei anizotropice în creier prin utilizarea imaginilor
ponderate cu difuzia (date DTI) preluate din mai multe direcții. Software-ul Fibertracking
calculează apoi direcția difuziei de-a lungul fibrelor potențiale de substanță albă pentru întregul
volum de date. Prin asocierea unui număr de puncte, fibra este reconstruită sub formă de linie..

Date DTI

Fibertracking utilizează un serviciu care rulează în fundal (DTI Preprocessing Performer) pentru
detectarea automată și pre-procesarea datelor DTI valide. Software-ul convertește datele într-un
studiu DTI care conține seturile de imagini pre-înregistrate B0, ADC și hărțile (colorate) FA și
difuzia tensorială care este necesară pentru Fibertracking. Studiul DTI poate fi selectat din

FIBERTRACKING
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Patient Selection (consultați Ghidul de utilizare a software-ului, Content Manager/Patient
Selection). 
NOTĂ: Datele DTI valide se referă la datele DTI cu cel puțin o scanare inițială fără ponderare cu
difuzia (B0) și la cel puțin șase scanări ponderate cu direcția din diferite direcții de difuzie. 

Afișarea Fibertracking

Direcția difuziei apei de-a lungul fibrelor potențiale de substanță albă este calculată pentru întregul
volum de date. Software-ul Fibertracking afișează direcția pentru fiecare fibră în conformitate cu
un cod de culoare, acolo unde anumite culori reprezintă o anumită direcție. Cu alte cuvinte,
aceste hărți cu culori (convenție neurologică) furnizează informații despre direcția difuziei apei de-
a lungul fibrelor potențiale în cadrul secțiunilor.

Culori fibră

Fibrele multicolore sunt colonizate în conformitate cu convențiile următoare:

Culoare fibră Direcție de difuzie

Roșu Stânga-dreapta

Verde Anterior-posterior

Albastru Cap-picior

NOTĂ: În funcție de unghiul imaginii, codificarea prin culori ai fibrei poate fi diferită de cea de mai
sus. 

Preprocesarea DTI

Calcularea unui câmp de difuzie tensorială din setul de date DTI și calcularea hărților ADC și de
anizotropie fracțională se bazează pe metode și algoritmi care sunt deja examinate de omologi
din domeniu și publicate:
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.

Algoritmul Fibertracking

Fibertracking se bazează pe algoritmul FACT (alocarea fibrelor prin detectare continuă), care a
fost publicat întâi în 2002 de Mori, et al. (Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking: principles and
strategies - A technical review. NMR Biomed 2002;15(7-8):468-480).

Algoritmul de detectare a fibrelor FACT detectează numai fibrele care întrunesc parametrii
curenți (de ex., prag FA minim, lungime minimă și unghi maxim). Dacă aceste setări sunt
prea mari sau prea mici, rezultatele pot diferi față de structurile anatomice reale. Prin
urmare, fibrele rezultate sunt numai o reprezentare a difuziei locale care trece prin regiunea
de interes aleasă și nu trebuie niciodată acceptate ca fiind o reprezentare absolută a
structurilor anatomice. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile de scanare sau
contactați departamentul de asistență clienți al Brainlab.

Algoritmul de detectare a fibrelor FACT este numai o reprezentare relativă a anizotropiei
locale raportate la structurile fibrelor din substanța albă.

Avertisment
Rezultatul detectării fibrelor se bazează pe calculele din imaginile de difuzie tensorială.
Fibertracking afișează numai reprezentarea relativă a anizotropiei locale care este raportată
la structurile fibrelor din substanța albă a creierului.

Introducere
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Avertisment
Informațiile difuziei originale de la scaner pot fi afectate de tipul, dimensiunea și localizarea
tumorii. În special, în zonele cu edeme, informațiile anizotropice pot fi pierdute sau
distorsionate.

FIBERTRACKING
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2.2 Funcțiile Fibertracking

Înainte de a începe

Pași

1. Achiziționați datele DTI în conformitate cu instrucțiunile de scanare ale Brainlab disponibi-
le la departamentul de asistență clienți al Brainlab.

2. Încărcați datele DTI și imaginile anatomice corespunzătoare (de ex., IRM, T1, T2).

În funcție de configurația scanerului și de protocoale, imaginile DTI pot fi distorsionate.
Corectitudinea datelor DTI trebuie să fie comparată cu alte date anatomice și trebuie
confirmate în timpul fuziunii de imagini.

Pornirea Fibertracking

Figura 2  

Alegeți datele DTI și imaginile anatomice corespunzătoare utilizând Content Manager. Efectuați
următorii pași (de ex., Image Fusion) și porniți Fibertracking.

Avertisment
Asigurați-vă că lucrați pe setul de date corect în timpul procesului complet de planificare.
Informațiile despre pacient sunt afișate în zona de navigare a fiecărui Element.

Funcțiile Fibertracking
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Dispunere pe ecranul principal

②

①

① ③ ④

②

Figura 3  

Nr. Componentă Descriere

① Zonă cu vizualizări Descrie secțiunile din fiecare proiecție axială, coronală, sagi-
tală sau vizualizare 3D a creierului.

② Informații despre fascicu-
lul de fibre

Furnizează informații despre fasciculul de fibre selectat cu-
rent.

③ Bară laterală
Furnizează o listă a regiunilor de interes și a obiectelor care
pot fi mutate arbitrar fie în INCLUDE REGIONS, EXCLUDE
REGIONS sau NOT IN USE.

④ Bară de instrumente Furnizează o listă de funcții.

FIBERTRACKING
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Funcțiile de bază ale barei laterale și barei de instrumente

① ②

Figura 4  

Atunci când creați fascicule de fibre prin utilizarea detectării pe bază de regiune de interes, sunt
disponibile atât zona barei laterale ① cât și zona barei de instrumente ②.

Funcție Explicație

Alerts Deschideți această filă pentru a vedea orice alertă și/sau informații su-
plimentare.

Data Deschideți această filă pentru a modifica studiul DTI, imaginile, dispu-
nerile, fasciculele de fibre și obiectele.

Home

Vă readuce la Content Manager.
Toate modificările (de ex., setul de date selectat, fasciculele de fibre se-
lectate) sunt automat făcute disponibile pentru alte aplicații.
NOTĂ: Butonul software Home poate să nu fie disponibil dacă platfor-
ma dvs. (de ex., Buzz, Curve, Kick) conține un buton hardware Home.

INCLUDE REGIONS

Glisați obiectele sau evidențiați manual regiunile de interes pentru a le
include în fasciculul de fibre. Prin urmare, fasciculul de fibre rezultat in-
tersectează toate obiectele și regiunile de interes localizate sub INCLU-
DE REGIONS.

Funcțiile Fibertracking
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Funcție Explicație

EXCLUDE REGIONS

Glisați obiectele sau evidențiați manual regiunile de interes pentru a le
exclude din fasciculul de fibre. Prin urmare, fasciculele de fibre rezulta-
te nu intersectează niciun obiect localizat sau regiune de interes locali-
zată sub EXCLUDE REGIONS.

NOT IN USE Afișează toate obiectele 3D disponibile. Aceste obiecte nu sunt luate în
considerare pentru calculul fasciculului de fibre.

Vizualizări

①

②

Figura 5  

În plus față de modul de vizualizare în secțiune axială, sagitală și coronală, Fibertracking poate
afișa vizualizarea proiecției creierului și 3D. Pentru a comuta între modurile de vizualizare,
selectați Data din bara de instrumente și alegeți din opțiunile de sub Layouts.
Vizualizarea proiecției creierului este o proiecție 2D a creierului pe un obiect cu aspect de
jumătate de sferă, care desfășoară structurile cerebrale pentru afișarea circumvoluțiunilor și
șanțurilor cerebrale fără secționare. O astfel de vizualizare poate fi calculată din datele anatomice
obținute prin imagistică RMN de rezoluție ridicată care au fost co-înregistrate în datele DTI
procesate.

Nr. Mod de vizualizare Descriere

① Brain Projection

• Sus: Vizualizarea proiecției creierului.
• Stânga jos: vizualizare 3D.
• Dreapta jos: alegeți între vizualizările: axială, coronală și sa-

gitală.

② Overview

• Stânga sus: vizualizare 3D (alegeți între vizualizările: axială,
coronală și sagitală).

• Dreapta sus: vizualizare axială.
• Stânga jos: vizualizare sagitală.
• Dreapta jos: vizualizare coronală.

Linkuri conexe

2.4.1 Detectarea pe bază de regiune de interes la pagina 27

FIBERTRACKING

Ghid de utilizare a software-ului Rev. 1.1 Fibertracking Ver. 1.0 21



Cum să modificați fasciculele de fibre și obiectele

①

③

⑤

④

⑥
⑦

②

Figura 6  

Etapă

1. Deschideți dialogul Data și săgeata corespunzătoare ② de lângă Fiber Bundles sau Ob-
jects pentru a vizualiza lista fasciculelor de fibre sau obiectelor.

2. Sub meniul Fiber Bundles sau Objects selectați săgeata de lângă obiectul dorit pentru a
deschide dialogul de proprietăți ①.
NOTĂ: Fasciculele de fibre nou create pot fi șterse complet, deși fasciculele de fibre/
obiectele existente (de ex., din sesiunile de planificare anterioare) sunt eliminate numai
din selecția curentă și rămân în Patient Selection. 

3. În dialogul de proprietăți, puteți:
• Modifica numele
• Sub Color ⑤ selectați din paleta de culori o culoare nouă pentru fasciculul de fibre sau

pentru obiect
• Convert ⑥ fasciculul de fibre într-un obiect 3D (opțiune disponibilă numai pentru fasci-

culele de fibre)
• Delete ⑦ fasciculul de fibre sau obiectul
• Consultați informații suplimentare (despre bază sau tip)

4. Faceți clic pe pictograma ochi închis ③ pentru a ascunde toate fasciculele de fibre conți-
nute (cu excepția celui selectat în mod curent).

Funcțiile Fibertracking
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Etapă

5. Faceți clic pe simbolul fasciculului de fibre ④ pentru a ascunde numai un anumit fascicul
de fibre (cu excepția cazului când este selectat). Fasciculul de fibre selectat (evidențiat în
portocaliu) nu poate fi ascuns.

Funcții de vizualizare de bază

Buton Funcție

Scroll: Glisați indicatorului mouse-ului pe o secțiune, în sus sau în jos.
Puteți, de asemenea, să faceți clic pe o secțiune a imaginii și să derulați cu ajutorul
rotiței mouse-ului.

Zoom: Glisați indicatorul mouse-ului:
• în sus pentru a micșora imaginea
• în jos pentru a mări imaginea

Pan: Faceți clic pe o secțiune a imaginii și glisați-o cu ajutorul indicatorului mouse-
ului:
• secțiuni 2D: panoramați prin secțiuni
• secțiuni 3D: rotiți secțiunile

Undo: Anulați acțiunile dvs. anterioare.

FIBERTRACKING
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2.3 Studii DTI

Încărcarea și selectarea studiilor DTI

① ②

Figura 7  

Dacă s-a selectat mai mult de un studiu DTI (de ex., dacă ați încărcat un studiu cu șase direcții de
difuzie și alt studiu cu douăsprezece direcții), este utilizat automat cel mai recent studiu atunci
când deschideți Fibertracking.
Vi se va solicita să verificați dacă studiul DTI selectat și imaginile selectate corespund ①.
Pentru a selecta un set de date DTI diferit, selectați Data din bara de instrumente și alegeți din
lista studiilor DTI ②.

Verificarea datelor DTI

Avertisment
În funcție de configurația scanerului și de protocoale, imaginile DTI pot fi distorsionate.
Pentru a vă asigura că datele sunt corecte, imaginile DTI trebuie să fie comparate cu datele
anatomice și trebuie verificate în timpul fuziunii de imagini.

Avertisment
Informațiile difuziei originale de la scaner pot fi afectate de tipul, dimensiunea și localizarea
tumorii. În special, în zonele cu edeme, informațiile anizotropice pot fi pierdute sau
distorsionate.

Mesaj de sistem

Avertisment
Setul de date DTI și datele anatomice (de ex., imagini RMN și CT) trebuie să fie de la același
pacient și etichetate cu același nume și ID de pacient. Îmbinarea seturilor de date DTI cu
seturile de date anatomice de la pacienți diferiți va produce rezultate nevalide.

Studii DTI
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2.4 Crearea fasciculelor de fibre

Opțiuni pentru crearea fasciculelor de fibre

În software-ul Fibertracking există două opțiuni pentru crearea fasciculelor de fibre:

Opțiune Descriere

Detectarea pe bază
de regiune de inte-
res

Fibrele sunt detectate prin regiunile de interes definite.

Detectare interactivă Fibrele sunt detectate și afișate real în timpul navigării prin datele imagisti-
ce (rezoluție scăzută).

Parametri Fibertracking

Puteți examina și ajusta parametrii Fibertracking pentru detectarea optimă a fibrelor din setul de
imagini. În funcție de datele DTI importate, setările implicite (arătate în imaginea de mai jos) pot
necesita ajustări.

Figura 8  

Funcție Explicație

Minimum FA

Pragul FA (anizotropie fracțională) este valoarea minimă a difuziei care
va fi luată în considerare pentru detectarea fibrelor.
Glisați bara pentru modificarea anizotropiei fracționale minime.
Valorile scăzute permit difuzia în multe direcții (izotropic) și valorile ridi-
cate restricționează difuzia de-a lungul direcțiilor paralele (anizotropic).

Minimum Length Glisați bara pentru setarea restricției pentru lungimea minimă a fibre-
lor.

Maximum Angulation
Glisați bara pentru a seta unghiul dintre două segmente de fibre și,
astfel, pentru a influența unghiul fasciculului de fibre. Valorile ridicate
permit curbarea mai mare a fasciculelor de fibre.

Fasciculul de fibre selectat

Informațiile despre fasciculul de fibre selectat curent sunt afișate în caseta de suprapunere. Toate
modificările (de ex., ajustările de setare) și noile regiuni de interes sunt aplicate imediat
fasciculului de fibre selectat curent.

FIBERTRACKING
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Linkuri conexe

2.4.1 Detectarea pe bază de regiune de interes la pagina 27
2.4.2 Detectare interactivă la pagina 30
2.2 Funcțiile Fibertracking la pagina 18

Crearea fasciculelor de fibre
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2.4.1 Detectarea pe bază de regiune de interes

Fundal

Pentru a crea fascicule de fibre pe bază de regiune de interes, definiți mai întâi regiunile de
interes în setul de imagini selectat. Un algoritm detectează toate fibrele care trec prin regiunile de
interes definite care întrunesc parametrii de detectare selectați și le include în fasciculul de fibre.
Puteți crea și utiliza simultan mai multe regiuni de interes. Selectarea unei regiuni de interes în
zona motorie și alta în trunchiul cerebral, de exemplu, permite afișarea tracturilor de substanță
albă (de ex., tractul piramidal) care conectează aceste zone.

Obiecte 3D

①

Figura 9  

Creați obiecte 3D noi (de ex., tumoare) în SmartBrush (consultați Ghidul de utilizare a
software-ului) sau utilizați pensula pentru regiuni de interes. Obiectele 3D existente sunt
adăugate automat zonei NOT IN USE. Pentru vizualizarea obiectelor 3D, faceți clic pe pictograma
ochi ①. Pentru utilizarea zonelor pentru calcularea fasciculului de fibre, glisați-le la INCLUDE
REGIONS.
NOTĂ: Trageți cu degetul orice obiect sau regiune de interes de sub INCLUDE REGIONS sau de
sub EXCLUDE REGIONS pentru a muta obiectul sau regiunea de interes la NOT IN USE. 

FIBERTRACKING
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Zona cu funcții

Figura 10  

Funcție Explicație

Fiber Bundle Utilizați săgețile pentru a comuta între fasciculele de fibre disponibile.

Create New Selectați această pictogramă pentru a crea un nou fascicul de fibre gol.

Erase Selectați această pictogramă pentru a șterge fibrele individuale în 2D sau
3D.

Refresh Recalculează fibrele cu setările curente.

ROI Brush Selectați această pictogramă pentru a contura o nouă regiune de interes 2D
prin trasarea unei zone în oricare din vizualizări, inclusiv proiecția creierului.

Linkuri conexe

2.1.1 Cum să creați o nouă regiune de interes la pagina 29

Detectarea pe bază de regiune de interes
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Cum să creați o nouă regiune de interes

①

②

Figura 11  

Această opțiune vă permite să definiți o regiune de interes prin crearea manuală a unui obiect în
setul de imagini.

Etapă

1. Selectați ROI Brush ① din zona cu funcții.

2. Trasați o zonă în orice vizualizare, inclusiv proiecția creierului. După eliberarea mouse-
ului, obiectul este imediat amplasat sub INCLUDE REGIONS pentru calcularea detectării
fibrelor. Fasciculele de fibre sunt calculate automat.

3. Închideți pictograma ochi ② pentru a ascunde regiunea de interes. Fasciculele de fibre
rămân vizibile.
NOTĂ: Pensula pentru regiuni de interes detectează un nou fascicul de fibre prin supras-
crierea fasciculului de fibre existent. Dacă doriți să păstrați fasciculul de fibre existent, se-
lectați Create New pentru a crea un nou fascicul de fibre. 

FIBERTRACKING
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2.4.2 Detectare interactivă

Fundal

Fibrele pot fi detectate în timp real prin utilizarea funcției Interactive. Sfera portocalie de
detectare deplasată prin datele imagistice ②. Software-ul calculează toate fibrele care trec prin
poziția sferei de detectare care îndeplinesc criteriile definite (Minimum FA, Minimum Length și
Maximum Angulation) și le afișează în timp real.
Detectarea interactivă utilizează mai puține puncte de pornire ca date de intrare pentru algoritmul
de detectare pentru obținerea rezultatelor de detectare mai rapide. Prin urmare, rezoluția este mai
scăzută decât în cazul detectării fibrelor pe bază de regiune de interes.

Cum să creați fascicule de fibre cu detectarea interactivă

③

①

④

⑤

②

Figura 12  

Etapă

1. Glisați spre dreapta bara de funcții Interactive ③.

2. Selectați oriunde în cadrul cercului punctat ① pentru deplasare în jurul sferei de detecta-
re. Deplasați cercul interactiv portocaliu ② în interiorul oricărei vizualizări pentru a vedea
fibrele din acea zonă.

3. Definiți dimensiunea regiunii interactive prin glisarea cercului ①.

4. Opțional: Selectați Add Fibers ④ pentru a salva fibrele detectate la poziția curentă a sfe-
rei.

5. Mutați sfera interactivă în altă poziție. Fibrele adăugate anterior nu dispar, ci sunt afișate
aproape transparent. Repetați pasul 4 pentru a colecta și a adăuga mai multe fibre la fas-
ciculul de fibre selectat curent ⑤.

Detectare interactivă
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