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�  MRI – детайлна 
структурна 
информация 

�  PET – функционална 
информация 

�  PET/MRI – 
комбинирана оценка, 
позволява извличане 
на максималната 
информация от двата 
образа 



Възможности за съпоставяне на РЕТ и ЯМР образи 

�  “Side by side” разчитане 
� Хардуерен път (in-line PET/MRI) 
� Софтуерен път (компютърно 
наслагване на образи от различни 
апарати и модалности) 



“Side by side” разчитане 

� Визуализация на изображенията от 
ЯМР и РЕТ на два паралелни екрана. 

� Приемлива алтернатива при пациенти 
с дифузни промени, при които не е 
необходимо дефиниране на 
конкретни лезии, напр. деменции. 

� При структурни лезии може да бъде 
само ориентир, но не и диагностична 
основа. 



Хардуерен път (in-line PET/MRI) 

�  Основен принцип е запазване позицията на 
пациента между двете изследвания. 

�  Не преодолява проблема с misregistration 
при подвижни обекти. 

�  Сегментацията на MRI образите дава 
разлика в коригирания РЕТ образ спрямо 
образите от РЕТ/СТ 

�  Изключително висока цена, неоправдана от 
сравнително ограничените приложения. 
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Софтуерна регистрация  
(PET-MRI registration/co-registration) 

�  Използват се образи от различни апарати 
�  Неподвижни обекти като мозъка изискват 
само базизни алгоритми (линейна 
корегистрация) и елементарен fusion 
софтуер  

�  При използване на еластични алгоритми се 
преодолява misregistration  

�  Коригирания РЕТ образ е на база 
утвърдени алгоритми , приложими за СТ 
корекция. 

�  Относително евтин. 



Алгоритми за софтуерен co-registration 

q Интерактивни (мануални) методи 
q Линейни алгоритми 

q Feature based – дефиниране и наслагване на общи 
точки, контури, повърхности 

Ø  Зависи от коректната сегментация на образите 
Ø Изисква участие на оператора 
q Volume based - съпоставя разични функции, 
описващи обемите на образите 

Ø  (Напълно) автоматизирани 
q Нелинейни алгоритми – компенсация на образа при 
движещи се обекти – торакс, абдомен 

 
  



Интерактивни методи 
� Най-прости като изпълнение 
� Директно наслагване на двата образа 
с помощта на fusion viewer члез 
промяна ротацията и транслацията на 
образите от страна на оператора 

� Reference image /Floating image 
� Независими от степента на ротация 
� Субективни 



Линейни (ригидни) алгоритми 
 Целят наслагване на двата образа, такива 
каквито са 

�  Cross corelation 
�  Local corelation 
�  Mutual information 

�  Normalized MI 
�  Weighted MI 

�  HSM 
�  “Retina” model 
�  ……. 
 Подходящи са за недеформируеми обекти 



Нелинейни (еластични) 
алгоритми 
� Целят наслагване на два образа, 
търпящи динамика в позицията и 
размера между двете изследвания – 
бял дроб, малкотазови структури, 
шия. 

� Разтеглят или компресират образа на 
една или друга структура 



Софтуерни решения за PET/
MRI корегистрация 
� XD3 (Mirada medical) 
� Hermes MultiModality 
� MIMFusion 
�  Като опция към работни станции на 

Phillips, Siemens, GE за РЕТ/СТ 
�  ........ 



Техники за визуализация на мултимодални 
образи 

q Fusion viewer-и  
Ø Възможности за α-блендиране (възм. като 
вградена функция на видеокартата) 

q  “Side by side” ± 3D навигация 
q  ... И други / в комбинации 



Валидиране на мултимодалните образи 

�  Чрез външни маркери  
○  Маркерите могат да се разместят между двете 
изследвания 

�  Стереотактични рамки   
○  Инвазивни и неприемливи за рутинно приложение 

�  Фантоми 
○  Невъзможност за симулация на цялостото движение на 
пациента 

�  Експертно становище 
○  ??? 

�  За РЕТ/СТ – софтеурна vs. Хардуерна регистрация 
○  И тук има движение на пациента между двете 
изследвания 



Нашият опит с PET/MRI fusion 

� Основно при заболявания на главния 
мозък 

� Интерактивен алгоритъм (Phillips 
Fusion Viewer EBW) ~20мин. Нужен е 
опит 

� Automatic registration за Phillips Fusion 
Viewer EBW ~5-10s, изцяло 
автоматично 



Нашият интерактивен алгоритъм 

�  Образите от РЕТ и ЯМР се наслагват  с помощта на базисна 
конфигурация на Phillips PET/CT viewer по следните ориентири, видни и 
на двата образа: 
�  Ротационни параметри 

�  Ъгъл между интерхемисферната бразда и хоризонталата 
�  Ъгъл между гърба на носа и хоризонталата 
�  Ъгъл между долните полюси на двата темпорални дяла и 
хоризонталата, измерено на нивото на pons-a. 

�  Транслационни параметри 
�  Външен контур 
�  Долна граница на мозък/малък мозък, ,pons, темпорални 
гируси 



Неврологични заболявания, най-често налагащи 
непосредствена корелация на образи от ЯМР и РЕТ 

� Терапевтично резистентна Епилепсия 
при пациенти, кандидати за 
оперативно лечение 

� Мозъчни тумори / структурни мозъчни 
лезии 

� Невродегенеративни заболявания 





















В заключение: 
�  РЕТ/MRI е примамлива технология с все по-мащабно 

навлизане в клиничната работа, но е скъпа и слабо 
достъпна 

�  Софтуерната корегистрация е приемлива алтернатива и 
е напълно постижим вариант, особено с навлизането на 
еластичните алгоритми за корегистрация. 

�  Интерактивните методи за корегистрация изискват само 
базисен софтуер и могат успешно да се прилагат, 
конкретно при мозъчна патология. 

�  От критично значение за рутинното приложение на 
методиката са подбора на пациентите, качественото 
провеждане и на двете изследвания и адекватното 
разчитане, без които образите си остават само “шарени 
картинки” 




