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1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Данни за контакт

Поддръжка

Ако не можете да откриете в това ръководство информация, от която се нуждаете, или ако
имате въпроси или проблеми, свържете се с поддръжката на Brainlab:

Регион Телефон и факс Имейл

САЩ, Канада, Централна и Юж-
на Америка

Тел.: +1 800 597 5911
Факс: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Бразилия Тел.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.co
m

Обединено кралство Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и френскоговорящи ре-
гиони Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия, Евро-
па

Тел.: +49 89 991568 1044
Факс: +49 89 991568 811

Япония
Тел.: +81 3 3769 6900
Факс: +81 3 3769 6901

Очакван експлоатационен срок

Brainlab предоставя петгодишен срок на обслужване за софтуера. През този период се
предлагат както софтуерни актуализации, така и поддръжка на място.

Обратна връзка

Въпреки извършения щателен преглед, това ръководство може да съдържа грешки.
Свържете се с нас на адрес user.guides@brainlab.com, ако имате предложения за
подобрения.

Производител

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Германия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.1.1 Правна информация

Авторско право

Това ръководство съдържа собствена информация, защитена с авторско право. Нито една
част от това ръководство не може да бъде възпроизвеждана или превеждана без изричното
писмено съгласие на Brainlab.

Търговски марки на Brainlab

• Brainlab® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
• Fibertracking® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.

Търговски марки, които не са на Brainlab

• Microsoft® и Windows® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation.

Информация за патента

Този продукт може да се покрива от един или повече патенти или изчакващи решение
заявки за патенти. Подробна информация ще намерите на: https://www.brainlab.com/patent/.

Интегриран софтуер на трети лица

• Този софтуер се базира частично на разработката на Independent JPEG Group.
• Този софтуер съдържа библиотеката на OpenJPEG. За пълно описание на авторските
права, отказите от права/отговорност и лицензите вижте http://www.openjpeg.org/.

• Части от този софтуер се базират на разработката на Sun Microsystems Inc.
• Този продукт включва ссофтуер, разработен от Apache Software Foundation

(www.apache.org/), © 1999 – 2004 The Apache Software Foundation.
• Този софтуер се базира частично на Xerces C++ 3.1.1 – разработка на Apache Software

Foundation. За пълно описание на авторските права, отказите от права/отговорност и
лицензите вижте http://xerces.apache.org/.

• Този продукт включва libtiff 4.0.4 beta. За пълно описание на авторските права, отказите
от права/отговорност и лицензите вижте http://www.libtiff.org/misc.html.

СЕ етикет

CE етикетът показва, че продуктът на Brainlab е в съответствие с основните
изисквания на Директивата относно медицинските изделия („ДМИ“).
Съгласно ДМИ, Директива 93/42/ЕИО на Европейския съвет, Fibertracking е
продукт от клас IIb.

Инструкции за изхвърляне

Изхвърляйте електрическото и електронно оборудване единствено в съответс-
твие със законовите разпоредби. За информация относно Директивата относно
отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) посетете:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Правна информация
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Продажби в САЩ

Федералното законодателство на САЩ налага ограничения при продажбата на това
изделие, като то може да бъде продавано само от лекар или по назначение от лекар.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.2 Бележки за безопасността

Предупреждения

Предупреждение
Съобщенията тип „предупреждение“ са маркирани с триъгълни предупредителни
символи. Те съдържат изключително важна информация за целите на безопасността
във връзка с възможни наранявания, смърт или други сериозни последици от
неправилната употреба на оборудването.

Внимание

Съобщенията тип „внимание“ са обозначени с кръгли символи за повишено
внимание. Те съдържат изключително важна информация относно възможни
проблеми с устройството. Подобни проблеми са неизправностите в устройството,
отказ на устройството, повреда в устройството или материални щети.

Забележки

ЗАБЕЛЕЖКА: забележките са изписани с курсив и дават допълнителни полезни съвети. 

Бележки за безопасността
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1.3 Предназначение

Показания за употреба

Fibertracking е приложение за обработката и визуализацията на краниални пътища на
бялото вещество на базата на данни от дифузионно-тензорно изобразяване (DTI) за
употреба при процедури за планиране на лечение. Fibertracking може да се използва във
всички клинични работни потоци, които изискват визуализация на краниалните пътища на
бялото вещество в мозъка. Самото устройство няма специфични клинични показания.

Предвидена група потребители

Предвидената група потребители на Fibertracking са медицинските специалисти (например
хирурзи) и техните асистенти, които работят в областта на планирането на радиотерапия и
неврохирургията.

Място на използване

Мястото на използване се определя като „в затворено помещение“, обикновено в
медицински учреждения – болници или клиники.

Внимателно боравене

Предупреждение
Само обучен медицински персонал може да използва компонентите на системата и
допълнителния инструментариум.

Преглед на правдоподобността

Предупреждение
Преди лечението на пациента прегледайте правдоподобността на цялата
информация, въведена в системата и излязла от нея.

Удължено време на ОЗ

Навигационните системи на Brainlab са чувствително техническо оборудване. В зависимост
от организирането на ОЗ, позицията на пациента и изчисленото времетраене и сложност
оперативното време с използване на навигация може да е различно. Потребителят решава
дали е приемливо евентуалното удължаване на времето за съответния пациент и лечение.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.4 Съвместимост със софтуера

Съвместим медицински софтуер на Brainlab

В системата може да се инсталира и използва единствено медицински софтуер на Brainlab,
посочен от Brainlab.
Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за пояснения относно съвместимостта с
медицинския софтуер на Brainlab.

Съвместим софтуер, който не е на Brainlab

Продуктът Fibertracking 1.0 е съвместим с операционните системи Microsoft Windows
Server 2003/2008, Microsoft Windows 7, 8 и 10. За подробна и актуална информация относно
съвместимите операционни системи се свържете с поддръжката на Brainlab.
ЗАБЕЛЕЖКА: системата на Brainlab е медицинско устройство и трябва да се използва
съгласно предназначението и съгласно лицензионното споразумение с крайния
потребител на системата. Използването на софтуер на трети лица може
неблагоприятно да повлияе на надеждността на системата. 

Сканиране за вируси и злонамерен софтуер

Brainlab препоръчва да защитавате системата с модерен антивирусен софтуер.
Имайте предвид, че настройките на някои софтуерни продукти за защита от злонамерен
софтуер (напр. на вирусния скенер) може да повлияят отрицателно на работата на
системата. Например, ако се използва сканиране в реално време и се наблюдава достъпът
до всеки файл, зареждането и записването на пациентските данни може да бъде бавно.
Brainlab препоръчва да се изключи сканирането в реално време и да се прави сканиране за
вируси извън часовете на болнично използване.

Предупреждение
Уверете се, че антивирусният софтуер не променя никакви директории на Brainlab и
най-вече тези:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab и F:\Brainlab
• C:\PatientData, D:\PatientData и F:\PatientData

Предупреждение
По време на планиране на лечението не изтегляйте и не инсталирайте актуализации.
Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за допълнителна информация по тези въпроси.

Актуализации

Предупреждение
Актуализациите на операционната система (горещи поправки) или на софтуера на
трети лица трябва да се извършват извън часовете на болнично използване и в
тестова среда, за да се провери дали системата Brainlab работи правилно. Brainlab
следи излезлите горещи поправки на Windows и знае дали може да се очакват
проблеми при определени актуализации. Свържете се с отдела за поддръжка на
Brainlab, ако срещнете някакви проблеми с горещите поправки на операционната
система.

Актуализации на защитата на Microsoft за Windows и актуализации на драйвери

Brainlab позволява инсталирането само на корекции на защитата. Не инсталирайте
сервизни пакети и актуализации по избор. Проверявайте настройките си, за да сте уверени,

Съвместимост със софтуера
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че актуализациите се изтеглят и инсталират правилно и в подходящ момент. Не
актуализирайте драйвери за платформи Brainlab.
Потърсете на уеб сайта на Brainlab допълнителна информация за настройките и за списъка
с актуализации на защитата на Microsoft, блокирани от отдела за поддръжка на Brainlab.
Адрес: www.brainlab.com/updates
Парола: WindowsUpdates!89

Съответствие на DICOM

Декларациите за съответствие на DICOM ще намерите на уеб сайта на Brainlab на адрес:
www.brainlab.com/dicom.

Медицински електрически системи

За информация относно конфигурирането на медицински електрически системи вижте
съответните Ръководство за потребителя на системата и Техническо ръководство за
потребителя.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.5 Обучение

Обучение от Brainlab

За да се гарантира безопасната и целесъобразна употреба, преди да използват системата,
всички потребители следва да преминат курс на обучение, провеждан от представител на
Brainlab.

Поддръжка в контролирани условия

Преди да се използва системата за хирургични процедури, когато компютърно
подпомаганата навигация се счита за критично важна, извършете достатъчен брой пълни
процедури заедно с представител на Brainlab.

Отговорност

Предупреждение
Тази система е единствено в помощ на хирурга и не замества опита и/или
отговорността на хирурга по време на нейното използване. Потребителят винаги
трябва да бъде в състояние да работи без помощта на системата.
Само обучен медицински персонал може да работи с компонентите на системата и
инструментариума от аксесоари.

Обучение
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1.6 Документация

Прочит на ръководствата за потребителя

Това ръководство описва сложен медицински софтуер или медицински устройства, които
следва да се използват внимателно.
Ето защо е важно всички потребители на системата, инструмента и софтуера:
• внимателно да прочетат ръководството, преди да пристъпят към работа с оборудването;
• да имат достъп до ръководството по всяко време.

Предлагани ръководства за потребителя

ЗАБЕЛЕЖКА: предлаганите ръководства за потребителя се различават в зависимост
от продукта на Brainlab. Ако имате въпроси относно ръководствата за потребителя,
които сте получили, потърсете отдела за поддръжка на Brainlab. 

Ръководство за потре-
бителя

Съдържание

Ръководства за потреби-
теля на софтуера

• Преглед на планирането на лечението и образно направля-
ваната навигация

• Описание на системното организиране в ОЗ
• Подробни инструкции за софтуера

Ръководства за потреби-
теля на хардуера

Подробна информация относно радиотерапевтичната и хирур-
гична хардуерна апаратура, обикновено определяна като „го-
леми сложни инструменти“

Ръководства за потреби-
теля на инструмента Подробни инструкции за работа с инструмента

Ръководство за почиства-
не, дезинфекция и стери-
лизация

Подробности относно почистването, дезинфекцията и стери-
лизацията на инструментите

Ръководство за потреби-
теля на системата Подробна информация относно системните настройки

Техническо ръководство
за потребителя

Подробна техническа информация относно системата, вклю-
чително спецификации и съответствия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.7 Съкращения

Списък на съкращенията

Това ръководство за потребителя може да съдържа следните съкращения:

Съкращение Определение

ADC Apparent Diffusion Coefficient (Видим коефициент на дифу-
зия)

B0 DTI образи, заснети при b = 0 sec/mm2

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (Цифрово
изобразяване и комуникации в медицината)

DTI Diffusion Tensor Imaging (Дифузионно-тензорно изобразя-
ване)

ФА Фракционна анизотропия

ЯМР Ядрено-магнитно изобразяване

Съкращения
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2 FIBERTRACKING
2.1 Въведение

Обща информация

Fibertracking позволява да проследявате влакнестите структури в определена зона на
интерес на базата на дифузионно претеглени МР образи. Освен това можете да
конвертирате снопове влакна в 3D обекти, които да се използват за по-нататъшно
планиране.
Заредете DTI набора от данни в текущия план за лечение, за да използвате Fibertracking.

Фиг. 1  

Основи на Fibertracking

Fibertracking се базира на измерването на дифузионна анизотропия в мозъка с помощта на
дифузионно претеглени образи (DTI данни), направени в няколко посоки. Софтуерът
Fibertracking след това изчислява посоката на дифузията по продължение на
потенциалните влакна на бялото вещество за целия обем от данни. Чрез свързване на
определен брой точки влакното се реконструира като линия.

DTI данни

Fibertracking използва услуга, работеща на заден фон (DTI Preprocessing Performer), за да
може автоматично да открива и обработва повторно валидните DTI данни. Софтуерът

FIBERTRACKING
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конвертира данните в DTI проучване, съдържащо предварително регистрираните набори от
образи B0, ADC и (цветни) ФА карти, както и дифузионния тензор, необходим за
Fibertracking. DTI проучването се избира от Patient Selection (направете справка с
Ръководството за потребителя на софтуера, Content Manager/Patient Selection). 
ЗАБЕЛЕЖКА: валидни DTI данни означават DTI данни с поне едно начално сканиране без
дифузионно претегляне (B0) и поне шест посочно претеглени сканирания от различни
дифузионни посоки. 

Показване на Fibertracking

Посоката на водна дифузия по продължение на потенциалните влакна на бялото вещество
се изчислява за целия обем от данни. Софтуерът Fibertracking показва посоката за всяко
влакно според цветен код, в който определени цветове представлява конкретна посока. С
други думи тези цветни карти (неврологична конвенция) предоставят информация относно
посоката на водна дифузия по продължение на потенциалните влакна в рамките на
срезовете.

Цветове на влакната

Многоцветните влакна се оцветяват съгласно следната конвенция:

Цвят на влакното Посока на дифузията

Червено Ляво-дясно

Зелено Антериорно-постериорно

Синьо Глава-крака

ЗАБЕЛЕЖКА: в зависимост от ангулацията на образа цветовото кодиране на влакното
може да се различава от указаното по-горе. 

DTI предварителна обработка

Изчислението на дифузионно-тензорно поле от DTI набора от данни и изчислението на ADC
и картите на фракционната анизотропия се базират на методи и алгоритми, които вече са
прегледани от колеги специалисти и са публикувани:
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.

Алгоритъм на Fibertracking

Fibertracking се базира на алгоритъма FACT (fiber assignment by continuous tracing), който
за първи път е публикуван от Mori, et al. през 2002 (Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking:
principles and strategies - A technical review. NMR Biomed 2002;15(7-8):468-480).

Алгоритъмът за проследяване на влакна FACT проследява само влакната, които
отговарят на текущите параметри (например минимален ФА праг, минимална дължина
и максимална ангулация). Ако тези настройки са твърде високи или ниски,
резултатите може да се различават от реалните анатомични структури. Следователно
получените в резултат влакна са само представяне на локалната дифузия,
преминаваща през избраната зона на интерес (ЗИ) и никога не трябва да се приемат
като абсолютно представяне на анатомичните структури. За допълнителна
информация направете справка с инструкциите за сканиране или се свържете с
поддръжката на Brainlab.

Алгоритъмът за проследяване на влакна FACT е само относително представяне на
локалната анизотропия спрямо влакнестите структури в бялото вещество.

Въведение
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Предупреждение
Резултатът от проследяването на влакната се базира на изчисления от дифузионно-
тензорните образи. Fibertracking показва само относително представяне на локалната
анизотропия, която е съотносима към влакнестите структури в бялото вещество в
мозъка.

Предупреждение
Първоначалната информация за дифузията от скенера може да бъде повлияна от
типа, размера и локацията на тумора. Анизотропичната информация може да бъде
загубена или нарушена особено в области с отоци.

FIBERTRACKING
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2.2 Функции на Fibertracking

Преди да започнете

Стъпки

1. Заснемете DTI данни съгласно инструкциите за сканиране на Brainlab, които можете
да получите чрез отдела за поддръжка на Brainlab.

2. Заредете DTI данните и съответните анатомични образи (например ЯМР, T1, T2).

В зависимост от конфигурацията на скенера и протоколите DTI образите може да
бъдат изкривени. Правилността на DTI данните трябва да се сравни с други
анатомични данни и да се потвърди по време на сливането на образи.

Стартиране на Fibertracking

Фиг. 2  

Изберете DTI данните и съотвените анатомични образи с помощта на Content Manager.
Извършете опционални стъпки (например Image Fusion) и стартирайте Fibertracking.

Предупреждение
Уверете се, че работите върху правилния набор от данни по време на целия процес
по планиране. Пациентската информация се показва в навигационната област на
всеки елемент.

Функции на Fibertracking
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Оформление на основния екран

②

①

① ③ ④

②

Фиг. 3  

№ Компонент Описание

① Област на изгледите Показва срезове във всяка мозъчна проекция, аксиален,
коронален, сагитален или 3D изглед.

② Информация за снопо-
вете влакна Предоставя информация за текущо избрания сноп влакна.

③ Странична лента
Предоставя списък на всички ЗИ (зони на интерес) и обек-
ти, които свободно могат да бъдат преместени в INCLUDE
REGIONS, EXCLUDE REGIONS или NOT IN USE.

④ Лента с инструменти Предоставя списък на функциите.

FIBERTRACKING
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Основни функции на страничната лента и лентата с инструменти

① ②

Фиг. 4  

Когато създавате снопове влакна с помощта на базирано на ЗИ проследяване, са налични
областите както на страничната лента ①, така и на лентата с инструменти ②.

Функция Пояснение

Alerts Отворете този раздел, за да видите всички предупреждения и/или
допълнителна информация.

Data Отворете този раздел, за да смените DTI проучване, образи,
оформления, снопове влакна и обекти.

Home

Връща ви към Content Manager.
Всички промени (например избран набор от данни, снопове влак-
на) автоматично стават достъпни за други приложения.
ЗАБЕЛЕЖКА: бутонът Home на софтуера може да не е наличен,
ако вашата платформа (например Buzz, Curve, Kick) има хардуе-
рен бутон Home.

INCLUDE REGIONS
Плъзнете обекти или ръчно очертани ЗИ тук, за да ги включите в
снопа влакна. Следователно полученият като резултат сноп влакна
пресича всички обекти и ЗИ, намиращи се под INCLUDE REGIONS.

Функции на Fibertracking
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Функция Пояснение

EXCLUDE REGIONS

Плъзнете обекти или ръчно очертани ЗИ тук, за да ги изключите от
снопа влакна. Следователно получените като резултат снопове
влакна не пресичат никакви обекти или ЗИ, намиращи се под
EXCLUDE REGIONS.

NOT IN USE Списъци на всички налични 3D обекти. Тези обекти не се вземат
предвид за изчислението на снопа влакна.

Изгледи

①

②

Фиг. 5  

В допълнение към аксиалния, сагиталния и короналния изглед на срез, Fibertracking може
да показва проекцията на мозъка и 3D изгледи. За да сменяте изгледите, изберете Data от
лентата с инструменти и изберете от опциите под Layouts.
Изгледът с проекция на мозъка е 2D проекция на мозъка върху подобен на полусфера
обект, който разгъва церебралните структури, за да покаже гирите и сулците без
разрязване. Подобен изглед може да бъде изчислен само от анатомичните МР данни за
образи с висока разделителна способност, които са били съвместно регистрирани към DTI
данните, подлежащи на обработка.

№ Изглед Описание

① Brain Projection

• Най-отгоре: Изглед на проекция на мозъка.
• Долу вляво: 3D изглед.
• Долу вдясно: Изберете между аксиален, коронален и са-
гитален изглед.

② Overview

• Горе вляво: 3D изглед (изберете между аксиален, коро-
нален и сагитален изглед).

• Горе вдясно: Аксиален изглед.
• Долу вляво: Сагитален изглед.
• Долу вдясно: Коронален изглед.

Сродни връзки

Базирано на ЗИ проследяване на стр. 28

FIBERTRACKING
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Начин на модифициране на снопове влакна и обекти

①

③

⑤

④

⑥
⑦

②

Фиг. 6  

Стъпка

1. Отворете диалоговия прозорец Data и съответната стрелка ② до Fiber Bundles или
Objects, за да видите списък на сноповете влакна или обекти.

2. Под Fiber Bundles или Objects изберете стрелката до желания обект, за да отвори-
те диалоговия прозорец със свойства ①.
ЗАБЕЛЕЖКА: новосъздадените снопове влакна могат да се изтрият изцяло, до-
като съществуващите снопове влакна/обекти (например от предишни сесии на
планиране) се премахват само от текущата селекция и остават в Patient
Selection. 

3. В диалоговия прозорец със свойства можете да направите следното:
• Промяна на името
• Под Color ⑤ изберете нов цвят от палитрата за снопа влакна или обекта
• Чрез Convert ⑥ конвертирате снопа влакна в 3D обект (налично само за снопове
влакна)

• Чрез Delete ⑦ изтривате снопа влакна или обекта
• Преглед на допълнителна информация (основа и тип)

4. Щракнете върху иконата със затворено око ③, за да скриете всички съдържащи се
снопове влакна (с изключение на текущо избрания).

Функции на Fibertracking
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Стъпка

5. Щракнете върху символа със сноп влакна ④, за да скриете само конкретен сноп
влакна (освен ако не е избран). Избраният сноп влакна (осветен в оранжево) не мо-
же да се скрие.

Основни функции за преглед

Бутон Функция

Scroll: Плъзнете показалеца на мишката през даден срез, нагоре или надолу.
Можете също така да щракнете в даден срез на образ и да превъртите с ко-
лелото на мишката.

Zoom: Плъзнете показалеца на мишката:
• Нагоре, за да намалите мащаба
• Надолу, за да увеличите мащаба

Pan: Щракнете върху даден срез на образ и го плъзнете с показалеца на
мишката:
• 2D срезове: панорамиране през срезовете
• 3D срезове: завъртане на срезовете

Undo: Отменете подишните си действия.

FIBERTRACKING
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2.3 DTI проучвания

Зареждане и избор на DTI проучвания

① ②

Фиг. 7  

Ако е избрано повече от едно DTI проучване (например, ако сте заредили проучване със
шест посоки на дифузия и друго проучване с дванадесет посоки), най-скорошното
проучване се използва автоматично, когато отворите Fibertracking.
Ще бъдете подканени да потвърдите дали избраното DTI проучване и образи съответстват
①.
За да изберете различен DTI набор от данни, изберете Data от лентата с инструменти и
изберете от списъка с DTI проучвания ②.

Потвърждаване на DTI данни

Предупреждение
В зависимост от конфигурацията и протоколите на скенера DTI образите може да
бъдат изкривени. За да гарантирате, че данните са правилни, DTI образите трябва да
бъдат сравнени с анатомични данни и да бъдат потвърдени по време на сливане на
образи.

Предупреждение
Първоначалната информация за дифузията от скенера може да бъде повлияна от
типа, размера и локацията на тумора. Анизотропичната информация може да бъде
загубена или нарушена особено в области с отоци.

Системно съобщение

Предупреждение
DTI наборът от данни и анатомичните данни (например МР и КТ образи) трябва да са
от един и същи пациент и да се етикетират с едни и същи име и ИД на пациент.

DTI проучвания
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Обединяването на DTI набори от данни с анатомични набори от данни от различни
пациенти ще доведе до невалидни резултати.

FIBERTRACKING
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2.4 Създаване на снопове влакна

Опции за създаване на снопове влакна

Има две опции за създаване на снопове влакна във Fibertracking:

Опция Описание

Базирано на ЗИ
проследяване Влакната се проследяват чрез дефинирани зони на интерес (ЗИ).

Интерактивно прос-
ледяване

Влакната се проследяват и показват на живо, докато се навигира
през данните за образи (по-ниска разделителна способност).

Параметри на Fibertracking

Можете да преглеждате и регулирате параметрите на Fibertracking (ако е нужно), за да
проследявате влакната по оптимален начин в набора от образи. В зависимост от
импортираните DTI данни настройките по подразбиране (показани в изображението по-
долу) може да се нуждаят от регулиране.

Фиг. 8  

Функция Пояснение

Minimum FA

Прагът на ФА (фракционна анизотропия) е минималната стойност
на дифузията, която ще бъде взета под внимание за проследява-
не на влакна.
Плъзнете в лентата, за да промените минималната фракционна
анизотропия.
По-ниските стойности позволяват дифузия в много посоки (изотро-
пично), а по-високите стойности ограничават дифузията по про-
дължение на успоредни посоки (анизотропично).

Minimum Length Плъзнете в лентата, за да зададете ограничение за минималната
дължина на влакната.

Maximum Angulation

Плъзнете в лентата, за да зададете ъгъла между два сегмента на
влакното, с което да повлияете на ангулацията на снопа влакна.
По-високите стойности позволяват снопове влакна с по-високо из-
кривяване.

Избран сноп влакна

Информация за текущо избрания сноп влакна се показва в полето за припокриване. Всички
промени (например регулирания на настройки) и нови ЗИ се прилагат веднага към текущо
избрания сноп влакна.

Създаване на снопове влакна
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Сродни връзки

Базирано на ЗИ проследяване на стр. 28
Интерактивно проследяване на стр. 31
Функции на Fibertracking на стр. 18

FIBERTRACKING
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2.4.1 Базирано на ЗИ проследяване

Обосновка

За да създадете снопове влакна с помощта на базирано на ЗИ проследяване, първо трябва
да дефинирате зоните на интерес в избрания набор от образи. Алгоритъм проследява
всички влакна, преминаващи през дефинираните ЗИ, които отговарят на избраните
параметри за проследяване, и ги включва в снопа влакна.
Можете да създадете и използвате няколко зони на интерес едновременно. Избирането на
ЗИ в моторната област и друга в мозъчния ствол, например, позволява да се показват
пътищата на бялото вещество (например пирамидния път), свързващи се към тези области.

3D обекти

①

Фиг. 9  

Създавайте 3D обекти (например тумор) в SmartBrush (направете справка с
Ръководството за потребителя на софтуера) или използвайте четката за ЗИ.
Съществуващите 3D обекти автоматично се добавят към областта NOT IN USE. За да
видите 3D обектите, щракнете върху иконата с око ①. За да използвате областите за
изчислението на сноп влакна, ги плъзнете в INCLUDE REGIONS.
ЗАБЕЛЕЖКА: плъзнете някой обект или ЗИ под INCLUDE REGIONS или EXCLUDE
REGIONS, за да ги преместите в NOT IN USE. 

Базирано на ЗИ проследяване
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Област с функции

Фиг. 10  

Функция Пояснение

Fiber Bundle Използвайте стрелките, за да превключвате между наличните снопове
влакна.

Create New Изберете тази икона, за да създадете нов празен сноп влакна.

Erase Изберете тази икона, за да изтриете отделни влакна в 2D или 3D.

Refresh Служи за преизчисляване на влакната с текущите настройки.

ROI Brush
Изберете тази икона, за да очертаете нова 2D зона на интерес, като
трасирате дадена област в някой от изгледите, включително проекция-
та на мозъка.

Сродни връзки

Начин на създаване на нова зона на интерес (ЗИ) на стр. 30
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Начин на създаване на нова зона на интерес (ЗИ)

①

②

Фиг. 11  

Тази опция ви позволява да дефинирате зона на интерес, като ръчно създадете даден
обект в набора от образи.

Стъпка

1. Изберете ROI Brush ① от областта с функции.

2. Трасирайте дадена област в някой от изгледите, включително проекцията на мозъ-
ка. След като освободите мишката, обектът веднага ще бъде поставен под
INCLUDE REGIONS за изчисление на проследяването на влакната. Сноповете влак-
на се изчисляват автоматично.

3. Затворете иконата с око ②, за да скриете зоната на интерес. Сноповете влакна все
още остават видими.
ЗАБЕЛЕЖКА: Четката за ЗИ проследява нов сноп влакна, като презаписва съще-
ствуващия сноп влакна. Ако искате да запазите съществуващия сноп влакна, из-
берете Create New, за да създадете нов сноп влакна. 

Базирано на ЗИ проследяване
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2.4.2 Интерактивно проследяване

Обосновка

Влакната могат да бъдат проследявани на живо с помощта на функцията Interactive.
Оранжевата проследяваща сфера може да бъде местена през данните за образи ②.
Софтуерът изчислява всички влакна, преминаващи през позицията на проследяващата
сфера, които отговарят на дефинираните критерии (Minimum FA, Minimum Length и
Maximum Angulation), и ги показва в реално време.
Интерактивното проследяване използва по-малко изходни точки като входни данни, за да
може проследяващият алгоритъм да предоставя по-бързо резултати от проследяването.
Следователно разделителната способност е по-ниска, отколкото при базираното на ЗИ
проследяване на влакна.

Начин на създаване на снопове влакна с интерактивно проследяване

③

①

④

⑤

②

Фиг. 12  

Стъпка

1. Плъзнете във функционалната лента Interactive надясно ③.

2. Изберете точка от пунктирния кръг ①, за да придвижите проследяващата сфера.
Придвижете оранжевия интерактивен кръг ② наоколо в който и да било изглед, за
да видите влакната в тази област.

3. Дефинирайте размера на интерактивната зона, като плъзнете кръга ①.

4. По избор: Изберете Add Fibers ④, за да запишете влакната, които са проследени,
към текущата позиция на сферата.

5. Придвижете интерактивната сфера на друга позиция. По-рано добавените влакна не
изчезват, а вместо това те се показват леко прозрачни. Повторете стъпка 4, за да
съберете и добавите допълнителни влакна към текущо избрания сноп влакна ⑤.

FIBERTRACKING
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