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Abstrakt 

Metoda CT angiografie je diagnostická metoda zobrazení cév metodou výpočetní tomografie za 

současné aplikace kontrastní látky. Tato metoda zobrazení je oproti jiným diagnostickým metodám 

cévního systému méně invazivní a velice rozšířená. Současně s rozvojem technologie výpočetní 

tomografie dochází k rozvoji postprocessingových metod zpracování dat pořízených během vyšetření. 

V současné době se pracuje na zlepšení a zavedení 4D zobrazení do běžné praxe. Především u 

zobrazení srdečního systému metodou 4D rekonstrukce je důležité posoudit správný průběh a funkci 

cévního systému v čase, což umožňuje právě metoda 4D rekonstrukce. Tato práce je na základě 

požadavku a spolupráce s Nemocnicí Podlesí, a. s. v Třinci zaměřena na posouzení mozkové perfuze 

se snahou o 4D rekonstrukci pomocí vhodných pacientských dat ve formě morphingu. Tato práce je 

rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je koncipována jako celkový úvod k cévní 

mozkové anatomi, dále pak rozvojem a principem výpočetní tomografie a objasnění problematiky CT 

angiografie. Praktická část bakalářské práce se zabývá problematikou návrhu postprocessingu 

mozkové perfuze, analýzou a zhodnocením přínosu pro klinickou praxi. 

Klíčová slova 

CT angiografie (CTA), výpočetní tomografie, kontrastní látky, postprocessing 

Abstract 

Method CT angiography is a diagnostic method of visualisation of blood vessels by computed 

tomography in the current administration of contrast agents. This visualisation method is compared 

with other diagnostic methods of the vascular system, less invasive and very widespread. Along with 

the development of computer tomography technology are developing postprocessing methods of 

processing data collected during the investigation. Currently working on improvements and the 

introduction of 4D imaging into routine practice . Especially in view of the heart using 4D 

reconstruction is important to assess the correct course and the vascular system in time , that allows 

just 4D reconstruction method . This work is based on the requirement and cooperation with the 

Hospital Podlesí, a. s. in Třinec, focused on the assessment of cerebral perfusion with efforts to 4D 

reconstruction using appropriate patient data . This work is divided into theoretical and practical part. 

Theoretical part is designed as a general introduction to the cerebral vascular anatomy , as well as the 

development and the principle of computed tomography and CT angiography to clarify the issue . The 

practical part of the thesis deals with the problem of software reconstruction of cerebral perfusion 

time, analysis and evaluation of the contribution to clinical practice. 

Key words 

CT angiography (CTA), computer tomography, contrast agent, postprocessing, morphing, brain 

perfusion 
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1  Úvod 

 

Lidské tělo je uzavřený automatický systém, který je závislý na transportu životně důležitých látek, 

mezi které patří dýchací plyny, živiny, stopové prvky či jiné chemické látky, jako například hormony. 

Tento transport je zajišťován díky složitému cévnímu systému složeného z cév od srdce, tepen a žil až 

po nejjemnější vlásečnice, které zajišťují výměnu dýchacích plynů v plicích a tkáních. 

Často ovšem dochází k patologickým změnám v cévním systému, které způsobují nedostatečný přívod 

krve do některých systémů. Snad nejdůležitější funkcí cévního systému je krevní zásobení mozku. 

Lidský mozek se z hlediska citlivosti k sníženému přívodu kyslíku a živin řadí mezi nejsenzitivnější 

orgány – již při několikaminutové nedokrevnosti dochází k pomalému odumírání mozkových buněk. 

S rozvojem medicíny dochází k rozvoji i jednotlivých oborů zabývající se jednotlivými systémy 

lidského organismu. Hlavním vědním oborem je angiologie, což je obor zabývající se studiem stavby 

 a funkčnosti cév. V současné době dochází k rozvoji zobrazovacích technik cévního systému, přičemž 

nejprogresivnější a nejideálnější metodou je CT angiografie (CTA). CTA je semiinvazivní 

zobrazovací metoda, která je založena na zobrazovací technologii výpočetní tomografie, která 

umožňuje zobrazení trojrozměrné struktury cév do jedné roviny, tzv. axiálních řezů. Pořízená data lze 

dále pak zpracovávat a převádět do trojrozměrné podoby za pomoci softwaru. Tato metoda se stává 

nedílnou součástí zobrazovacích metod cévního systému, která je navíc dostupná díky širokému 

zastoupení přístrojové techniky v nemocničních zařízeních.  

Výpočetní tomografie je považována za revoluční způsob zobrazení lidského těla a změnila strategii 

v diagnostice, je dostupná a univerzální zobrazovací metoda, která je založena na měření pohlceného 

RTG záření procházejícího tělem pacienta a následném vyhodnocení úbytku pohlceného RTG záření.  

 

1.1  Metodika 
 

Tato bakalářská práce bude především zaměřena na metody a principy vyšetření mozkových cév 

metodami mozkové perfuze a počítačové tomografie cév (CTA) a možnosti zpracování výstupních dat 

vyšetření (postprocessingu) a to díky spolupráci s Nemocnicí Podlesí a.s. v Třinci, která nám poskytla 

studijní zázemí a důležité data pro zpracování této bakalářské práce.  

Selektivní a funkční angiografie jsou metody, které přispěly k lepšímu objasnění anatomie a fyziologie 

cév v oblasti hlavy a krku. Je ovšem důležité uvést, že na rozdíl od CTA je k angiografické vyšetření 

indikováno pouze tehdy, kdy nelze získat diagnosticky důležité informace méně invazivní cestou, 

jelikož tato vyšetření jsou invazivní, přístrojově náročné a v neposlední řadě i drahá. 

  



 

2 

 

1.2  Cíle 
 

Na základě požadavku angiologického oddělení Nemocnice Podlesí se zaměříme na metodu CTA 

perfuze mozku se snahou o 4D zobrazení, které je založen na kinetickém zpracování výsledného 

obrazu v čase. CT zařízení jsou vybavena specializovanými softwary, které umožňují další zpracování 

dat, bohužel tyto příplatkové softwary na zpracování perfuze tkání v čase jsou velice nákladné. Velkou 

výhodou CT vyšetření obecně, je možnost postprocesingu. 

Vyšetření mozku byla prováděna na přístroji Siemens Somatom Sensation 64 CT Scanner 

v Nemocnici Podlesí a. s. v Třinci. Tento přístroj patří mezi nejrychlejší široce dostupné CT zařízení 

s téměř nulovým zpožděním CT postupů a umožňuje 3D zobrazení a prostřednictvím technologie Care 

4Dose® je snížena celková absorbovaná dávka, kterou pacient obdrží během vyšetření. 

Pro lepší orientaci se v této bakalářské práci budeme věnovat nejdříve samotným základům metody 

CTA. Tedy začneme obecnou anatomií cév, poté si objasníme základy výpočetní tomografie a její 

historii. Po zvládnutí těchto základních témat se budeme věnovat problematice postprocessingu. 

Cílem této práce je využít možnosti postprocesingu dat získaných při perfuzním vyšetřením mozku 

a sestavení perfuzního 4D modelu CT angiografie mozku. Přínosem bude rychlejší a přehlednější 

zobrazení mozkové perfuze, využitelné v praxi. 
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2  Angiologie 

 

Angiologie je lékařský vědní obor zabývající se stavbou a systémem cév v lidském těle, diagnostikou 

a terapií cévních onemocnění. [5] 

Oběhový systém lidského těla je tvořen srdcem, tepnami (artériemi), které vedou krev od srdce, žílami 

(vénami), které přivádějí krev k srdci a vlásečnicemi (kapilárami), které umožňují výměnu plynů 

a látek v tkáních organizmu. Krevní oběh je z hydrodynamického hlediska uzavřený systém, který je 

tvořen třemi hlavními složkami – srdce (čerpadlo), cévy (rozvodný systém), krev (rozvodné médium). 

[4][6] 

Proudění krve v cévách je možné díky tlakovým rozdílům mezi tepennou a žilní částí oběhového 

systému. K proudění krve rovněž napomáhají stahy svalů hrudníku, čímž vzniká podtlak při nádechu, 

nebo stahy svalů končetin, které pumpují krev v žílách směrem k srdci. [4][6] 

Proudění krve rozlišujeme na dva základní typy [6]: 

 Laminární proudění: pohyb krve je rovnoběžný s osou cévní stěny. 

 Turbulentní proudění: krev proudí v cévě všemi směry, vznikají krevní víry (turbulence) 

a dochází ke zhoršení toku krve.  

 

Stavba stěn jednotlivých cév (Obrázek 1.) odpovídá požadavkům orgánů a tkání, a proto se jejich 

stavba v jednotlivých částech cévního řečiště výrazně liší. Tepny velkého krevního oběhu musí 

odolávat velkým tlakovým změnám z důvodu čerpání krve ze srdce. Stěna tepen je silná, pevná a 

pružná, Směrem k periferii převládá ve stěně tepen podíl hladké svaloviny. Stěna vlásečnic je tvořena 

pouze jednovrstevným epitelem (endotelem) a přestože průsvit kapilár je malý (7–15 μm), jejich 

celkový průsvit je obrovský (6 300 m
2
). Žíly vedou krev pomalu a jejich stěna obsahuje méně hladké 

svaloviny a je tenčí než stěna tepen. Endotel v žilách končetin vytváří kapsovité chlopně, které brání 

zpětnému toku krve. [6] 

Stěna tepen je tvořena třemi vrstvami [6]: 

 Vnitřní vrstvou (tunica interna), je tvořena endotelem. 

 Střední vrstvou (tunica media) z hladké svaloviny a elastických vláken. 

 Zevní vrstvou (tunica externa) tvořenou řídkým vazivem s kapilárami.  
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Obrázek 1: Stavba cévní stěny [23] 

 

Tepny se v periferním řečišti mění na tepénky (arterioly), jejichž stěna je složena z tenké vrstvy hladké 

svaloviny. Tepénky přecházejí do kapilár, jejichž stěna je tvořena pouze endotelem. Funkcí kapilár je 

výživa tkáňových buněk. [2][6] 

Pro bližší seznámení problematiky týkající se této bakalářské práce se dále budeme věnovat 

mozkovému cévnímu systému v dalších kapitolách této práce.  

Prostřednictvím techniky CTA můžeme zobrazit všechny hlavní větvení krčních tepen a žil. [2] 

V intrakraniální oblasti konkrétně aa. vertebrales, a. basilaris, aa. cerebelli superiores, aa. cerebelli 

inferiores a aa. cerebri posteriores v zadní části cirkulace, v přední části cirkulace to jsou aa. carotides 

internae, a. cerebri mediae a aa. cerebri anteriores. [2] 

Žilní systém je tvořen 3 systémy, které tvoří vnitřní žíly mozkové, povrchové žíly a durální splavy. 

Dobře viditelné vv. internae, vv. basales a v. magna Galeni, povrchové žíly i durální splavy. [2][4] 

Pro 3D zobrazení mozkových cév využíváme pohled shora a zdola pro přední, střední a zadní 

mozkové artérie. Boční projekce je používána pro zobrazení centrálních žil a větvení předních, 

a zadních artérií. Zobrazení vertebrobazilárních cév je vhodné ze zadní strany. Zobrazení tepen na 

krku provádíme z boční a přední strany. [3] 
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Oblast krku a hlavy je zásobena dvěma karotickými a dvěma vertebrálními arteriemi, které se společné 

propojují v takzvaný Willisův okruh na bázi lební. [6]  

 

2.1  Digitální subtrakční angiografie (DSA) 
 

Digitální subtrakční angiografie, nebo-li subtrakční radiografie, je metoda intervenční radiologie pro 

zviditelněni a zobrazení cévního systému, což klasické RTG snímky neumožňují. Je založena 

na pořízení dvou snímků s možností dalšího zpracování obrazu, jako např. 3D rekonstrukce. První 

snímek (maska) vzniká pořízením nativního snímku (bez KL) a zachycuje kosti a další struktury, 

které by mohli zastínit kontrastní látkou naplněné cévy. Poté se pořídí druhý snímek téhož místa, 

ovšem po aplikaci KL. Výsledný obraz poté vzniká softwarovým zpracováním a odečtením masky od 

druhého snímku (Obrázek 3., Obrázek 4.). Metoda DSA je prováděna na tzv. angiografickém sále 

(obrázek 2.). [7][39] 

,,Numerickým digitálním odečtením obou obrazů vzniká subtrakční obraz, na kterém je zobrazena 

jen struktura cév naplněné KL, zatímco ostatní struktury se téměř vyruší.‘‘ [39] 

Pro sledování srdeční činnosti a cévního systému srdce metodou DSA, je možné snímání jednotlivých 

obrazů synchronizovat s EKG signálem. [39] 

Primárním cílem DSA byla diagnostika, avšak s rozvojem moderních katetrizačních postupů se stává 

zejména metodou terapeutickou. Nejčastějšími zákroky metodou DSA jsou zprůchodnění žilních a 

arteriálních uzávěrů, perkutánní angioplastika (PTA) + stenting, embolizace děložních myomů, 

diagnostika a léčba intrakraniálních aneurysmat, endovaskulární ošetření traumatického krvácení, 

ale také drenáže žlučových cest. [7][20][39] 

 

 
Obrázek 2: Angiografický sál. Pacient je uložen pod pohyblivé C – rameno a lékař za pomoci 

zobrazovacího systému sleduje průběh zákroku [24] 



 

6 

 

 

Obrázek 3: Zobrazení femorálních tepen metodou DSA [24] 

 

 

Obrázek 4: Angiografické snímky mozku metodou DSA z nástřiku a. carotis communis vpravo v 

předozadní a boční projekci [26] 



 

7 

 

2.2  Cévní anatomie 
 

Arteria carotis communis 

Arteria carotis communis odstupuje vpravo z truncus brachiocephalicus a vlevo z arcus aortae.          

Ve střední části krčního úseku, nejčastěji pod úrovní úhlu dolní čelisti ve výši 3. a 4. krčního obratle 

(C3 – C4), dochází k jejímu větvení na arteria carotis externa a interna. Z úseku společné karotické 

tepny lze palpačně provést ověření tepu, případně přímou punkcí provést vyšetření intrakraniálního 

řečiště. Tato metoda se prováděla především v minulosti a nevýhodou této metody je, že tepna je 

tomto úseku pohyblivá a obtížně se z ní zastavuje krvácení. [2][4][6] 

Arteria carotis externa 

Tato tepna leží ventromediálně od arteria carotis interna a větví se na [2][4]:  

 Arteria thyreoidea superior: zásobuje hrtan a horní pól štítné žlázy. 

 A. pharyngea ascendens: malá větev odstupující z dorzální strany proximální části a. carotis 

externa. Směřuje kraniálně a rovně mezi a. carotis interna a faryngem. Z angiografického 

hlediska vydává větve pro meningy a střední ucho (auris media). A. pharyngea zásobuje 

choany, larynx, Eustachovu trubici. 

 A. lingualis: odstupuje z ventrální stěny a. carotis externa a často s a. facialis tvoří společný 

kmen. A. lingualis odlišíme od a. facialis v předozadní projekci, kde a. lingualis směřuje 

ventromediálně a a. facialis ventrálně a zevně od mandibuly. 

 A. facialis: odstupuje nad a. lingualis a probíhá zevně od mandibuly. V oblasti nosu 

anastomozuje s větvemi a. carotis interna a s větvemi a. carotis externa v oblasti obličeje, 

patra a faryngu. 

 A. occipitalis: odstupuje z dorzální strany a. carotis externa a směřuje mezi okcipitální kostí 

a prvním krčním obratlem (C1). Odstupují z ní větve pro krevní zásobení svalů a kůže krku 

a meningeální větve pro oblast zadní jámy. 

 A. auricularis posterior: odstupuje dorzálně nad a. occipitalis z a. carotis externa. Zásobuje 

příušní žlázu, skalp a dutinu středoušní. 

 A. temporalis superficialis: konečná větev a. carotis externa 

 A. maxillaris: konečná větev a. carotis externa.  

Arteria carotis interna 

Arteria carotis interna začíná v místě karotické bifurkace v úrovni 3. až 5. krčního obratle (C3 – C5) 

a směřuje kraniálně. A.carotis interna je uložena posterolaterálně od a. carotis externa. [2][4] 

 A. ophtalmica: odstupuje z ventrální strany a. carotis interna a směřuje ventrálně přes canalis 

opticus podél optického nervu. Průběh je charakteristický ostrou kličkou, která z mediální 

strany kříží optický nerv. Z a. ophtalmica může odstupovat a. meningea media. [2]  

 A. choroidea anterior: tato tepna zásobuje optický trakt, thalamus a capsula interna. Může 

odstupovat jako samostatná tepna nebo jako několik menších tepen z a. cerebri media. [2] 
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Circulus arteriorus Willisi (Willisův oblouk) 

Vzniká spojením obou karotických tepen. Přední část okruhu je složena z částí karotických tepen, 

z horizontálních úseků a. cerebri anterior a z a.communicans anterior. [2]   

Zadní část oblouku se skládá z bifurkace bazilární tepny a z proximálních úseků a. cerebri posterior. 

[2][4] 

 A. communicans posterior: je v embryonálním vývoji definitivní spojením mezi karotickým 

a vertebrálním řečištěm. Jakmile se vertebrobazilární řečiště plně vyvine a. communicans 

posterior se zmenší. [2]  

 A. communicans anterior: je přední částí Willisova okruhu, spojuje první úseky aa.cerebri 

anteriores. [2]  

Z jednotlivých segmentů Willisova oblouku a z a. basilaris odstupují četné perforující větve, 

které zásobují významné části mozku. Angiograficky viditelné jsou pouze některé z nich, menší tepny 

nejsou angiograficky zobrazitelné. [2] 

Arteria cerebri anterior: odstupuje z a. carotis interna, dělí se na tři segmenty a zásobuje mediální 

část frontálního a parietálního laloku mozku. [2] 

Arteria cerebri media: odstupuje z a. carotis interna, dělí se na čtyři segmenty a zásobuje frontální 

a temporální lalok. [2] 

Arteria cerebri posterior: odstupuje z bifurkace a. basilaris, dělí se na tři segmenty a zásobuje 

okcipitální laloky a mediální a dorsální část temporálního laloku. [2] 

Arteria vertebralis: v 95 % případů odstupuje jako první větev z a. subclavia a vstupuje do foramen 

transversarium šestého krčního obratle (C6), stoupá do úrovně třetího krčního obratle (C3), v tomto 

místě z ní odstupují větve pro míchu a svaly krku. A. vertebralis se dále stáčí k foramen tranversarium 

druhého a prvního krčního obratle (C2), poté se stáčí dorsálně a leží v úrovni dorzálního oblouku 

atlasu (C1) a přes foramen magnum vstupuje do lebky, kde z ní odstupují párové a.cerebelli inferiores 

posteriores a spojuje se s druhostrannou vertebrální tepnou v a. basilaris. [2][6] 

Arteria basilaris: tepna je tvořena soutokem dvou vertebrálních tepen a končí rozdělením na dvě  

aa. cerebri posteriores. [2] 

Mezi její další větve patří [2]: 

 A. cerebelli anterior inferior (párová tepna) 

 A. cerebelli superior (párová tepna) 
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Intrakraniální žilní systém 

Systém žil je složený z durálních splavů, z povrchových kortikálních a hlubokých parenchymových 

žil. [2] 

Durální splavy jsou umístěny v lamina dura, jsou pokračováním povrchových kortikálních žil 

a nemají chlopně. [2] 

Povrchové kortikální žíly jsou pojmenovány po jejich prvních popisovatelech, v běžné praxi se však 

nepojmenovávají. Při uzávěru žilních splavů se uplatňují jako důležité kolaterály. [2][4] 

 Trolardova žíla: směřuje z oblasti Sylviovy fisury do sinus sagitalis superior. 

 Labbéova žíla: směřuje z oblasti Sylviovy fisury do sinus transversus. 

 Rolandova žíla: směruje z oblasti sulcus centralis do sinus sagitalis superior. 

Hluboký žilní systém 

Hluboký žilní systém odvádí krev z oblastí podkorových oblastí a z oblastí bílé hmoty mozkové. [2][4] 

 Vena cerebri interna (párová) 

 Vena basalis (párová) 

 Vena cerebri magna (Galeni): na boční projekci má tvar písmene ,,U‘‘ a vzniká spojení  

vv. cerebri internae et basales. 

 Vena ponto mesencephalica 

 Vena precentralis cerebelli 

 Vena vermis superior et inferior      
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Obrázek 5: Cévní systém mozkových tepen [43] 

 

Popis obrázku 5.: 1. Arteria orbitofrontalis medialis, 2. Arteria communicans anterior, 3. Arteria 

cerebri media, 4. Arteria carotis interna, 5. Arteria communicans posteriori, 6. Arteria cerebri 

posteriori, 7. Arteria cerebri anterior, 8. Arteria cerebelli superior, 9. Arteriae pontis, 10. Arteria 

basilaris, 11. Arteria labyrinthi, 12. Arteria cerebelli inferior anterior, 13. Arteria vertebralis, 14. 

Arteria spinalis anterior, 15. Arteria spinalis posteriori, 16. Sinus transversus 
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3  CT angiografie (CTA) 

 

CTA je čistě diagnostická metoda k vyšetření cévního systému prostřednictvím technologie výpočetní 

tomografie. Metoda CTA patří mezi výběrové diagnostické metody. Pro správné zobrazení cévního 

systému touto metodou musí být pacientům aplikována kontrastní látka. Kontrastní látka (KL) je 

chemický přípravek, který zlepšuje kontrast mezi jednotlivými zobrazovanými strukturami.             

Pro správné zobrazení (Obrázek 6.) je rovněž důležité načasování podání KL a akvizice dat. [2][4] 

 

 

Obrázek 6: 2D CT angiografický snímek mozku v sagitální a axiální rovině [26] 

 

,,Klasická angiografie je promítnutí 3D struktury cév do jedné roviny.‘‘ [4] 

Oproti CTA představuje klasická angiografie nejdetailnější metodu zobrazení cév v jedné rovině nebo 

v prostoru a patří mezi přísně výběrovou zobrazovací metodu, jelikož metody USG, MRI, CT jsou 

méně invazivní a v některých případech umožňují podrobnější zobrazení za zlomek nákladů. Klasická 

angiografie probíhá na speciálním angio sále, který je vybaven zobrazovacím C – ramenem, 

zobrazovací technikou (LCD panely) a pacientským lůžkem. [4][20] 

,,Během mozkové angiografie zobrazujeme nejpravděpodobnější patologickou oblast a ne tu, kam  

se nám podaří zasunout katetr.‘‘ [4] 
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Angiografii lze provádět ambulantně z femorálního, brachiálního a nejčastěji z radiálního přístupu.  

Radiální přístup je nejkomfortnější, jelikož pacienta prakticky neomezuje v pohybu. Rovněž je možné 

použít metodu okamžitého zacelení místa vpichu po vyjmutí katetru. [4] 

Mozková angiografie je zaměřena na zobrazování mozkových cév a tato metoda se rozvinula 

až v 2. polovině 60. let 20. století, jelikož v dřívějších dobách nebyly angiografická vyšetření na 

takové úrovni, aby mohla být provedena tato zobrazení bezpečně v ohledu na zdraví pacienta. 

Nebezpečí této metody spočívalo v podání KL. [4] 

,,Před érou metody CT byla angiografie suverénní metodou v diagnostice mozkových tumorů, krvácení 

a ischemií.‘‘ [4] 

V následujících kapitolách se budeme věnovat základním principům výpočetní tomografie a metodě 

CTA. 

Metoda CTA je semiinvazivní až minimálně invazivní způsob zobrazení kardiovaskulární soustavy 

vycházející z helikální akvizice dat a intravenózní aplikace KL. Součástí hodnocení dat vyšetření touto 

metodou může být i zhotovení 3D rekonstrukce cévních struktur podobné DSA. [1][9] 

Prostřednictvím metody CTA posuzujeme anatomii a funkčnost kardiovaskulární soustavy 

za zvýšeného kontrastu výplně cév KL, kterou podáváme intravenózně. Invazivita vyšetření se tedy 

snaží být co nejvíce minimalizována. Pro dostatečně věruhodné zobrazení cévních struktur je důležité 

docílit dostatečného prostorového rozlišení. [1][9] 

‚,Cílem je zobrazení vyšetřované cévní struktury v optimálním prostorovém rozlišení.‘‘ [2] 

Ve srovnání s ostatními metodami je předností metody CTA relativně dobrá dostupnost, nízká míra 

invazivity ve srovnání s katetrizační angiografií a vyšší úroveň prostorového rozlišení ve srovnání 

s metodou MRA nebo dopplerovskou USG. [1] 

Nevýhodou metody CTA je menší zobrazení činnosti kardiovaskulární soustavy. [1] 

 

3.1  Historie CT angiografie 
 

Již v roce 1923 byla podána poprvé KL člověku pro zobrazení plic metodou klasické angiografie. 

Jednalo se o jodové terapeutikum Lipiodol na olejové bázi podané přes kubitální vénu. První 

kontrastní látky pro zobrazení cévních struktur mozku byly Thorotrast a Diodrast. [4] 

První experiment s technologií výpočetní tomografie byly provedeny panem A.M. Cormackem, který 

se zabýval vylepšením plánování radioterapie. V letech 1957 až 1963, bez jakéhokoliv technického 

vzdělání, objevil metodu výpočtu distribuce absorbovaného záření lidským organismem a díky tomuto 

objevu si uvědomil, že je možné zobrazit rozdíly absorpce ionizujícího záření u měkkých tkání. 

Bohužel neměl možnost tento nápad uvést do reálné praxe. [11][12] 



 

13 

 

Až v roce 1973 byla úspěšně prakticky implementována myšlenka pana Cormacka anglickým 

inženýrem panem G.N. Hounsfieldem, který sestrojil první výpočetní tomograf, hlavový CT skener, 

s rozlišením 80 x 80 bodů. Doba vyšetření se pohybovala v řádech minut, jednalo se o revoluci 

v odvětví zobrazovacích metod. [4][12] 

Nenovější CT přístroje pracují s rozlišením až 1024 x 1024 bodů (Obrázek 7.). Přístroj Siemens 

Somatom Sensation 64 CT Scanner, za pomoci kterého byla pořízena veškerá data pro praktickou část 

této bakalářské práce, umožňuje rozlišení 512 x 512 bodů. [12] 

 

 

Obrázek 7: Porovnání zobrazovacích možností prvních CT přístrojů (vlevo) a současných (vpravo) 

[27] 

 

Již v roce 1974 se firma Siemens stala prvním světovým výrobcem CT skenerů. První klinické CT 

zobrazení byly prováděny v nemocnici Atkinsona Morleyho v Londýně roku 1972. [12] 

Počítačová tomografie se okamžitě stala velice důležitým faktorem v radiologické diagnóze. [12] 

V roce 1987 byl vyvinut takzvaný ‚,klouzající prstenec‘‘ (slip-ring), což byla základní konstrukční 

část přístroje označovaného jako výpočetní tomograf helikálního (spirálovitého) typu. Tato revoluční 

technologie umožnila nezávislý pohyb rotoru a statoru za současného toku dat a energií bez pevného 

spojení těchto dvou částí. Vyšetření na tomto přístroji probíhá neustálým kroužením rentgenky 

a detektorů kolem těla pacienta, který je položen na pohybném stole, v transverzální rovině. Pacient je 

na pohyblivém lůžku posouván ve směru gantry. Tímto způsobem získáváme spojité pole dat 

z vyšetřované oblasti a zároveň tímto mnohonásobně zkrátíme celkovou dobu akvizice. Tento způsob 

akvizice dnes označujeme jako ,,volume data aquisition‘‘ (objemová akvizice). Postupným vývojem 

této metody se začaly objevovat dodatkové aktualizace softwaru, například pro trojrozměrnou 

transformaci dat. Byly vyvinuty nové algoritmy zpracování dat. [3][4][11] 
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Až v 90. letech 20. století byly publikovány první práce zabývající se vyšetřením cév metodou 

výpočetní tomografie, označována jako helikální CTA). V tomto období byla veškerá diagnostická 

pozornost upoutána na vyšetření cév metodami dopplerovské ultrasonografe (USG) a magnetické 

rezonance (MR). [2] 

,,Revolučním zvratem v klinických aplikacích CTA bylo uvedení šestnáctiřadového výpočetního 

tomografu, který umožňuje za pomoci submilimetrové kolimace izotropní zobrazení prostoru a snížení 

rotační periody rotoru na 400 ms.‘‘ [2] 

,,Významným pokrokem bylo zkrácení periody jedné otáčky rotoru kolem své osy.‘‘ [2] 

‚,Na začátku 21. století se stala metoda CTA nedílnou součástí spektra zobrazovacích metod 

kardiovaskulární soustavy.‘‘ [2] 

 

3.2  Princip metody a vyšetření 
 

3.2.1  Základní principy výpočetní tomografie 

 

Principem výpočetní tomografie je měření absorpce RTG záření, emitovaného rentgenkou tkáněmi 

pacienta na pohyblivém stole a následné zpracování obrazu prostřednictvím softwarového 

postprocessingu. [11] 

Absorpce RTG záření je detekována soustavou detektorů uložených v protilehlé poloze oproti 

rentgence pracujích na denzitometrickém principu. [2][11] 

,,Základem zpracování je analyticko matematická metoda, která umožňuje rekonstrukci výpočtem 

superprojekce matic rotujícího vektorového prostoru rovinnou skalární matici.‘‘ [2] 

Aby bylo možné vytvořit obraz odpovídající kvality, je nutné provést akvizici dat ve všech směrech, 

tzn. v úhlu 180   a určit úzce rozmístěné elementy pro každé zobrazení. [12] 

Postup zobrazení začíná emitováním úzkého svazku RTG záření z rentgenky o určité intenzitě, které je 

pohlceno v tkáních pacienta a zaznamenáno na detektorech umístěných proti směru rentgenky. [12] 

Pro metodu CTA se snažíme zvolit parametry akvizice tak, abychom získali homogenní pole dat 

v kartézské soustavě souřadnic. [2] 

Nejmenší strukturu, kterou můžeme ostře zobrazit, označujeme jako bod. Jedná se o objekt, 

který zabírá alespoň 4 voxely v prostoru nebo ploše (pixel). Lepšího rozlišení bodů dosáhneme vyšší 

matrix a menším prostorem zájmu. Musíme tedy dodržovat pravidlo neplýtvání pixely na nezajímavé 

struktury (nedůležité oblasti vyšetření, vzduch). [2][4] 
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Prostorové rozlišení bodů je schopnost zobrazovací soustavy rozlišit 2 body v prostorovém zobrazení. 

Důležité je rovněž při rekonstrukci obrazu v rovině, především při zobrazení tepen probíhající 

v transverzální rovině. Jiná zobrazení než v této rovině závisí od šířky rekonstruované vrstvy 

(Z – rozměr voxelu). [2] 

‚,Čím více se blíží Z – rozměr voxelu rozměrům X a Y, tím více se blížíme izotropnímu zobrazení 

prostoru.‘‘  [2] 

 

3.2.2  Konstrukce výpočetních tomografů 

 

Základními konstrukčními prvky výpočetního tomografu jsou: 

1) Zobrazovací soustava (zdroj RTG záření – rentgenka) a detekční systém v gantry 

2) Vyšetřovací stůl 

3) Výpočetní systém 

4) Vysokonapěťový zdroj  

Dle vývoje konstrukce můžeme výpočetní tomografy rozdělit na [3][50]: 

1. Generace: Rotačně – translační systém 

2. Generace: Více detektorový rotačně – translační systém 

3. Generace: Plně rotační systém rentgenka – detektory 

4. Generace: Rotující rentgenka a detektory po celém obvodu statické části 

5. Generace: Systém mutace – rotace rotující rentgenka po celém obvodu systému detektorů 

v počtu okolo tisíce detektorů. 

6. Generace: Kardio CT – možnost snímání pohybu orgánů, nevýhodou je velmi vysoká cena 

 

Obrázek 8: Generace CT přístrojů [40] 
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Dnes nejrozšířenější a nejvyužívanější typ výpočetních tomografů je tzv. helikální (spirálovitý), jehož 

konstrukce vychází z 3. generace výpočetního tomografu. Pacient je uložen na vyšetřovacím stole, 

který se plynule pohybuje v ose otáčení rotoru (rentgenky). [2][11] 

Rozvoj výpočetních tomografů pokračoval od přístrojů s jednou stopou (single – slice) přes přístroje 

se zdvojenou řadou detektorů (dual – slice) po multidetektorové přístroje (multi – slice CT, MDCT). 

[14] 

Současné výpočetní tomografy jsou složeny ze dvou hlavních částí a tím jsou gantry a pacientské 

lůžko (Obrázek 9., Obrázek 10., Obrázek 11., Obrázek 12.). Tyto dvě hlavní části byly navrženy 

především tak, aby ve vyšetřovně zabíraly co nejméně prostoru. [12] 

 

 

 

Obrázek 9: CT přístroj firmy Siemens umístěný na oddělení intervenční radiologie v nemocnici 

Podlesí, Třinec [zdroj vlastní] 
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Obrázek 10: Boční pohled na CT přístroj firmy Siemens [zdroj vlastní] 

 

Obrázek 11: Pohled na zadní stranu CT přístroje Siemens [zdroj vlastní] 
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Obrázek 12: Přímý pohled z konce pacientského lůžka na CT přístroj firmy Siemens [zdroj vlastní] 

 

3.2.3  Technologie systému CT 

 

Detekční systém je složen z rotoru, rentgenky a soustavy detektorů, které jsou uloženy v takzvaném 

gantry.  

Gantry je místo, kde je uložena rentgenka se systémem detektorů a chlazením přístroje. Jedná se 

o kruhovitý předmět, který má ve svém středu otvor pro pacienta, který je uložen na pohybujícím se 

pacientském lůžku. U současných výpočetních tomografů má zmíněný otvor průměr 70 cm/FOM           

(,,field of meassurement‘‘) v průměru a trend poslední doby vede k rozšiřování tohoto otvoru 

a celkové redukci rozměru gantry pro úsporu místa ve vyšetřovně. [12] 

3.2.3.1  Rentgenka 

 

Rentgenka,  neboli zdroj RTG záření je vakuová elektronka a z elektronického hlediska je to klasická 

dioda s velkým výkonem 20–120 kW zapojená v obvodu s vysokým napětím 80–140 kV složena 

z anody a katody (Obrázek 13.). [12][18] 

Žhavená katoda emituje elektrony, které jsou přitahovány k anodě, přičemž jsou silným elektrickým 

polem urychlovány na kinetickou energii danou vysokým napětím U mezi katodou a anodou 

(tj. E = cca 20–200 keV). Těsně před dopadem na anodu získá elektron s nábojem vysokou rychlost.  
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Po dopadu na anodu se elektrony prudce zabrzdí, přičemž část jejich kinetické energie se přemění  

na tvrdé elektromagnetické záření RTG dvojího druhu. [28] 

 

 Brzdné záření: dochází ke zpomalení letícího elektronu blízko jádra atomu, které je kladně 

nabité a přitahuje záporně nabitý elektron, který zpomalí a změní směr letu. Vzniklý rozdíl 

energie je vyzářen ve formě RTG záření. Jedná se nejčastější typ emitovaného druhu záření. 

Vyzařované spektrum RTG záření je spojité. [18][28] 

 

 Charakteristické záření: dochází ke srážce letícího elektronu s elektronem v elektronovém 

obalu atomu a jeho vyřazení. Vzniklé volné místo je zaplněno elektronem z jedné ze slupek 

vzdálenějších od jádra. Při těchto přeskocích je uvolňováno značné množství energie ve formě 

fotonů rentgenového záření. Vyzařované spektrum RTG záření je nespojité (čárové). [18][28] 

 

Ve výpočetních tomografech jsou používány rentgenky rotující jako celek. Svazek urychlených 

elektronů z katody, vychýlené magnetickým polem vychylovacích cívek (umístěných vně trubice), 

dopadá periferně na protilehlou anodu, která je z vnější strany v přímém kontaktu s chladicí olejovou 

lázní, do níž je rentgenka ponořena. Rentgenka pomocí motorku rotuje kolem své podélné osy 

spojující katodu se středem anody, přičemž je vznikající RTG záření emitováno v bočném směru. 

Žhavicí a anodové napětí je na rentgenku přiváděno pomocí sběrných prstenců, po nichž kloužou 

elektrické kartáčky (technologie slip – ring). Hlavní výhodou této konstrukce je podstatně dokonalejší 

chlazení anody, která je v přímém kontaktu s chladicím médiem, přičemž uvnitř vakuového prostoru 

nejsou žádné mechanicky pohyblivé díly. Vede to k možnosti dosažení vyššího výkonu  

a k podstatnému prodloužení životnosti rentgenky. Tato rentgenka je při stejném výkonu podstatně 

menší a lehčí než klasické rentgenky s rotující anodou. [18][28] 

Takto vzniklé RTG záření opouští anodu a vylétá z trubice ven do systému kolimátorů. [18] 

Anoda, elektroda umístěná naproti katodě, je zhotovena z těžkého materiálu (nejčastěji z wolframu), 

který má vysokou elektronovou hustotu, takže dopadající elektrony jsou velkou odpudivou silou 

prudce brzděny, čímž se část jejich kinetické energie mění v brzdné elektromagnetické záření – fotony 

RTG záření. Účinnost tohoto procesu je však poměrně malá – jen asi 1 % celkové kinetické energie 

elektronů je transformováno na fotony RTG záření. Ostatní elektrony předávají svou kinetickou 

energii elektronům a atomům v krystalové mřížce a jejich kinetická energie se mění na teplo. [18][28] 

 

Katoda má tvar spirály. Při rozžhavení katody dojede k emisi elektronů a vzniká elektronový mrak. 

Hustota mraku je dána žhavícím proudem katody. Po připojení vysokého stejnosměrného napětí 

začnou záporně nabité elektrony vylétávat z oblaku směrem k anodě. [18] 
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Obrázek 13: Rentgenka rotující jako celek [28] 

 

Společně se zdrojem RTG záření je v gantry rovněž systém kolimátorů, filtrů a štítů, které umožňují 

filtraci spektra RTG záření, chrání pacienty a detektory před sekundárním zářením. Primární 

kolimátory jsou uloženy již u rentgenky, maximum prošlého záření je stíněno fixními kolimátory 

a ochranu detektorů před poškozením chrání rovněž systém kolimátorů. [12] 

Zobrazovací spektrum metody CTA je velice ovlivněno několika aspekty, mezi které patří i přístrojové 

vybavení. Technické parametry přístrojů omezují možnosti kvality vyšetření.  

Pro kvalitní zobrazení cév je nutné, aby vyšetřovaná céva byla zobrazena alespoň na 4 voxelech          

a kolimace musí být v prostoru cévy alespoň poloviční ve vztahu k průsvitu cévy. [2] 

Přístroj Siemens SOMATOM Sensation 64 CT Scanner patří mezi jedny z nejčastěji instalovaných CT 

přístrojů na světě. Tento přístroj je řazen mezi jedny z nejrychlejších CT skenerů bez snížení kvality 

akvizice dat. Technologie CARE Dose4D® umožňuje snížení dávky záření až na 70 %. Mezi další 

významné zlepšení tohoto přístroje patří téměř nulové zpoždění tzv. ‚,CT workflow‘‘ s automatickou 

3D rekonstrukcí a systémem ,,Dual source‘‘, který znamená, že gantry přístroje je vybaveno                

2 rentgenkami jako zdroji RTG záření. [36][37] 

‚,Rentgenka pomocí motorku rotuje jako celek kolem své podélné osy spojující katodu se středem 

anody, přičemž vznikající X-záření odchází v bočném směru. Žhavicí a anodové napětí je na rentgenku 

přiváděno pomocí sběrných prstenců, po nichž kloužou elektrické kartáčky (technologie slip-ring).‘‘ 

[16] 
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3.2.3.2  Detektorová soustava 

 

Detektorová soustava je tvořena detektory a jejich citlivost ovlivňuje výslednou kvalitu zobrazovacích 

snímků. v dnešní době jsou používány soustavy s 1024 jednotkami detektorů, které tvoří jednotlivé 

řady (8, 16, 32, 64). [14] 

,,Detektory nezaujímají stejnou plochu, ale tvoří pásy uspořádané kolem centrálního svazku.‘‘ [14] 

Detektory byly dříve vyráběny z ultracitlivého keramického materiálu pro analogový záznam, dnes se 

již používají polovodičové systémy typu flat – panel pro digitální záznam a následné zpracování 

v systému. Jedná se o speciální čip, tvořený maticí světlo citlivých polovodičových elementů.            

Na počtu a velikosti těchto prvků závisí velikost a rozlišovací schopnost snímače a doba k přečtení 

informace. Nevýhodou je vysoká cena a nároky na správné zacházení. Maximální rozměr je 17 x 17 

palců (43 x 43 cm). Menší formáty se uplatní u zesilovačů obrazu, plochých detektorů pro snímky 

v reálném čase a u detektorů pro stomatologické účely. Mají výbornou rozlišovací schopnost. 

Zesilovací koeficient je 400, v závislosti na typu detektoru umožňují digitální systémy zkrátit 

expoziční dobu o 1 řád. Tím pádem je i radiační zátěž pacienta menší. Rychlost záznamu a čtení při 

rozměru 43 x 43 cm je 1,25 s. [14][18] 

Současné CT přístroje se řadí do koncepce třetí generace výpočetních tomografů, které umožňují 

helikální (spirální) skenování (Obrázek 14.). Významným konstrukčním prvkem jsou detektorové 

soustavy, pomocí kterých jsou získávána hrubá data (datová stopa). Počet datových stop je závislý na 

počtu detektorových řad systému. Jako multidetektorové systémy označujeme ty, které mají více 

datových stop, jako například přístroj Siemens SOMATOM Sensation 64 CT Scanner s registrací 64 

datových stop. 

 

Obrázek 14: Spirálovitý způsob akvizice dat [29] 
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Registrace pomocí více datových stop je založena na rozdělení pásu detektorů na jednotlivé řady vedle 

sebe v ose Z, tedy paralelně s rovinou otáčení rotoru. [2] 

‚,Akvizicí hrubých dat vzniká datové pole z jedné nebo více datových stop.‘‘ [2] 

Pro body v prostoru tak získáváme informace z více datových stop s posunem o fázi posunu 

pohybující se soustavy a pacienta na stole. [3] 

Mezi první typy helikálních výpočetních tomografů patří jednořadé systémy, které používaly výseč 

kruhu rozdělenou do částí v dráze otáčení rotoru. Šířka detektorové soustavy v ose Z měla hodnotu 

odpovídající nejširší možné kolimaci. Velkou nevýhodou těchto systémů je malá akviziční rychlost. 

[3] 

Dvouřadé systémy tvořily 2 stejně široké detektorové pásy a během akvizice jsou získávány současně 

dvě datové stopy a jejich šířka odpovídá polovině úhrnné kolimace. Tyto systémy byly nejčastěji 

používány pro zobrazení v intrakraniálním řečišti s výhodou dlouhé akviziční rychlosti a vysokým 

objemem KL. [3] 

Multidetektorové systémy jsou tvořeny několika paralelními řadami detektorů. [2] 

Dle konstrukce se dělí multidetektorové systémy na typy [5]: 

 Addaptive array systém představuje typ systému, který je tvořen pásy detektorů o rozdílné šíři, 

například u čtyřřadých systémů jsou ve střední části čtyři řady detektorů pro nejmenší 

kolimaci a po stranách jsou širší. 

 Systém matrixového typu je tvořen soustavou stejně širokých pásů detektorů, jejichž složením 

se vytvoří kombinace širších kolimací. 

 Hybridní systém je využíván u šestnáctiřadých systémů a tento sytém se velice podobá 

matrixovému systému, je tedy tvořen soustavou stejně širokých pásů detektorů. 

Detektorové systémy 32 a 64  řadých systémů pracují výhradně s matrixovou submilimetrovou 

detektorovou soustavou. [15] 

 

3.2.4  Vznik obrazu 

 

Schopnost zobrazení je založena na úbytku záření pohlceného při průchodu tkání na detektorovou 

soustavu (denzitometrický princip). [14][18] 

Soustava detektorů po detekci absorbovaného kvanta RTG záření vysílá elektrický signál, který je dále 

zpracován do matic a jednotlivé body těchto matic odpovídají Hounsfieldovu absorpčnímu 

koeficientu. Absolutním hodnotám těchto bodů jsou přiřazeny v obraze stupně šedi, které vytváří 

výsledný obraz. [18] 
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Míra zeslabení záření, při průchodu tkání v prostoru je definována Hounsfieldovy stupnice denzity 

a jednotky HU (Hounsfield unit – Obrázek 15.). Rozdíly v denzitě se zobrazují pomocí stupnice šedi. 

[18] 

Metodou CT měříme a počítáme prostorové rozložení útlumu procházejícího RTG záření, neboli 

lineárních absorpčních koeficientů  μ (x,y), případně funkce s (x,y) = ψ (μ(x,y)). Ovšem, fyzikální 

hodnota μ je velice závislá na použité energii RTG záření (anodovém napětí). Proto, výpočet útlumu je 

rovněž nazýván CT relativní útlum vody. Jednotlivé tkáně a jejich denzity jsou určovány za pomocí 

HU (1). [12][39] 

 

Rovnice 1: Výpočet HU [12] 

           
    á ě       

     
         (1) 

 

 

Obrázek 15: Interval hodnot denzit jednotlivých tkání v jednotkách HU [30] 

 

Na stupnici jsou definovány 2 body [29]: 

 −1000 HU: hodnota vzduchu 

 0 HU: hodnota vody 

,, Denzity tkání leží v rozmezí 1000–3096 HU. ‘‘ [14] 

,,Superprojekcí a výpočtem založeným na Fourierově transformaci se vyhodnotí míra celkového 

zeslabení svazku záření v prostoru.‘‘ [14] 

Z těchto dat vytvoříme matici bodů, tedy pixely. Tyto body ve skutečnosti tvoří hranoly, které 

označujeme jako voxely, jejichž výška odpovídá kolimaci záření. [14] 

,,Celé zobrazení jednoho řezu je dáno 4 rozměrnou maticí,  jejíž hodnoty jsou dány souřadnicemi osy 

X, osy Y, osy Z jako šířkou kolimace a mírou zeslabení záření – denzitou.‘‘ [14] 

Zobrazení tkání, které jsou uloženy hlouběji, může být znehodnoceno rozmazáním. Aby bylo 

zamezeno tomuto rozmazání, pak musí být každé zobrazení doplněno o matematickou 

funkci – konvoluční kernel.  
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Jednoduše řečeno se jedná o hornopropustný filtr, který generuje překmity a podkmity hranic daného 

objektu. Pro pozitivní signál jsou generovány negativní podkmity. Tyto filtry rovněž snižují výskyt 

šumu v jednotlivých zobrazeních. [12] 

 

3.2.5  Akviziční rychlost 

 

Pro vyšetření metodou CTA je rozhodující akviziční rychlost, která je ovlivněna úhrnnou kolimací, 

rychlostí posunu stolu a dobou rotace gantry. Na základě trvání skenovací doby můžeme odhadnout 

objem KL podané pacientovi. [2] 

Jako úhrnnou kolimaci označujeme celkovou plochu detekované soustavy. Rychlost posunu stolu je 

závislá na rotaci gantry a udává se [mm/rotaci] a právě poměr rychlosti posunu stolu a úhrnné 

kolimace udává hodnotu stoupání (pitch) při spirálovitém (helikálním) pohybu rentgenky kolem 

pacienta. Faktor pitch je definován jako poměr vzdálenosti posunu pacientského stulu na jednu rotaci 

gantry. Doba jedné otáčky rentgenky bývá v rozmezí 375 ms–1 s. Hodnotu pitch u metody CTA 

nastavujeme v rozmezí 1,5–2,0, abychom maximálně zkrátili celkovou dobu akvizice. Dochází rovněž 

ke zlepšení prostorového rozlišení. Pokud platí podmínka, že pitch faktor < 1, pak dochází 

k překrývání jednotlivých axiálních obrazů (,,oversampling‘‘), pokud je pitch faktor = 1, pak posun 

stolu na jednu rotaci je stejný, jako šířka kolimovaného svazku a pro pitch faktor > 1 platí, že data 

mezi jednotlivými spirálami vyšetření jsou interpolována. Celkově lze říci, že pitch faktor odpovídá 

vzdálenosti jednotlivých řezů od sebe (roztažení pomyslné spirály pohybu gantry a pacientského 

stolu). [2][3][44] 

,,S větším pitch faktorem klesá dávka dodaná pacientovi za dané vyšetření, ale klesá i prostorové 

rozlišení.‘‘ [44] 

Hlavní fyziologické omezení metody CTA je apnoe, především pro vyšetření v oblasti hrudníku 

a břicha. Přijatelné doba apnoe je do 30 s u pacientů bez dýchacích obtíží. Pokud pacient není schopen 

dodržet tuto dobu, musíme vybrat z možností, že pacienta necháme mělce dýchat, nebo zkrátíme 

celkovou dobu akvizice zvýšením rychlosti posunu stolu a minimální doby jedné otáčky rentgenky. 

Tyto aspekty mají rovněž velký vliv na výslednou kvalitu obrazu. [2] 

Dobu, po kterou jsou získávána data k rekonstrukci, označujeme jako periodu zobrazení 

(,,temporal resolution‘‘). Perioda zobrazení je závislá na rychlosti posunu stolu, době jedné otáčky 

rentgenky a používaném algoritmu pro výpočet obrazů z dat. Perioda zobrazení je nejdůležitější 

v zobrazení srdce a ascendentní aorty, kdy je synchronizace akvizice dat a z důvodu omezení 

pohybových artefaktů při pohybu srdce. K tomuto účelu je používána synchronizace s EKG signálem. 

[4] 
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3.2.6  Skenovací parametry 

 

Načtení ,,hrubých dat‘‘ ihned po akvizici je ovlivněno především tzv. primárními skenovacími 

parametry, které ovlivňují i kvalitu výsledného obrazu po rekonstrukci a sekundárními skenovacími 

parametry, které se ovšem přímo nepodílí na primárním zpracování obrazu. [3] 

3.2.6.1 Primární parametry: 

 

 Expozice: uvádí se v jednotkách napětí a proudu. Hodnota napětí minimálně ovlivňuje 

výsledný obraz, jelikož nastavením hodnot napětí určujeme pouze tvrdost RTG záření, které je 

emitováno z rentgenky a pohlceno tkáněmi pacienta. Nastavením hodnot proudu v jednotkách 

[mAs] zásadně ovlivníme kvalitu axiálních obrazů z hlediska hustoty vyzařovaných elektronů. 

,,Obvyklé hodnoty napětí pro výpočetní tomografii jsou v rozmezí 120–140kV a do 250mAs 

pro helikální vyšetření.‘‘ Hodnoty proudu a napětí pro jednotlivé expozice jsou určeny 

tělesnými proporcemi pacienta. [3] 

 Kolimace: Hodnoty kolimace volíme v rozmezí 0,5 mm – 1 mm pro zobrazení mozkových 

tepen metodou CTA. Obecně platí, že čím menší struktury chceme zobrazit, tím menší 

použijeme šíří kolimace. [3] 

 Rotační perioda: Jako rotační periodu označujeme dobu, za kterou se systém rentgenky 

a detektorů otočí o 360  . ,,V současné době se používá nejkratší doba periody rotace 500 ms 

a ve spojení s rychlým posunem pacientského stolu a EKG gatingem se rotační perioda zkrátí 

až na 100 ms.‘‘ [3] 

 Perioda zobrazení: ‚,Doba, za kterou jsou získána data pro zobrazení jednoho axiálního 

obrazu.‘‘ [3] 

 Posun stolu: U helikálního způsobu vyšetření výpočetním tomografem je velice důležitý 

parametr rychlost posunu pacientského stolu a poměr rychlosti posunu stolu a kolimace 

označujeme jako pitch (stoupání). [3] 

 

3.2.6.2 Sekundární parametry 

 

Kvalita zobrazení rekonstruovaných dat je rovněž ovlivněna sekundárními parametry. Tyto parametry 

se přímo nepodílí na primárním zpracování obrazu, ovšem ovlivňují kvalitu výsledného obrazu. [3] 

 Matrix: ,,Matrix udává počet bodů matice, která tvoří základnu pro axiální obraz.‘‘ [3] Dnešní 

CT přístroje pracují se základní maticí s rozlišením 1024 x 1024 bodů. Axiální obraz má lepší 

rozlišitelnost při použití nejdetailnější maticí matrix. [3] 
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 Velikost zobrazovacího pole: Během vyšetření výpočetní tomografií se snažíme vždy správně 

zvolit prostor, neboli objekt zájmu, který je cílem vyšetření. Důležité je tedy správně zvolit 

prostor kruhu o známém poloměru, aby body matice matrix byly využity právě jen na objekt 

zájmu. Tím docílíme lepšího rozlišení, rovněž zabráníme zbytečnému ozáření pacienta, 

dosáhneme kratší doby akvizice a zpracování menšího objemu dat. [3] 

 Rekonstrukční algoritmus: Tkáně podobné denzity jako jsou plíce a kosti jsou zpracovávány 

speciálními algoritmy ke zvýraznění přechodů denzit a lepší rozlišitelnosti. [3] 

 

3.3  Izotropní zobrazení 
 

Zobrazení dat se stejným prostorovým rozlišením ve všech směrech označujeme jako izotropní 

zobrazení. Jedná se tedy o ideální zobrazení, které vzniká použitím submilimetrové kolimace. 

Izotropní zobrazení umožňuje prostorové zobrazení a hodnocení CTA pro diagnostické účely. [2] 

 

3.4  Anizotropní zobrazení 
 

Prostřednictvím tohoto zobrazení je nám umožněno jen hodnocení dat z transverzální roviny. Použitím 

kolimace 1mm a méně se dokážeme přiblížit izotropnímu zobrazení. Tato skutečnost je opět velice 

ovlivněna typem konstrukce detektorové soustavy přístroje a jeho technickými parametry. [2][3] 

 

3.5  Rekonstrukce obrazu 
 

Moderní CT přístroje jsou vybaveny vnitřní pamětí, které umožňuje uchování hrubých dat pro 

následnou rekonstrukci. K rekonstrukci používáme především axiální obrazy o různé šíři Z rozměru 

voxelu. Pro prostorovou rekonstrukci je nejvhodnější používat obrazy o nejmenší axiální šířky. [2][3] 

Jako rekonstrukční increment označujeme odstup mezi dvěma sousedními axiálními obrazy v ose Z. 

Pro plynulejší přechod v 3D zobrazení se používá increment, kdy se poloha sousedních obrazů zčásti 

překrývá. [2] 

Pro zvýraznění nebo potlačení přechodů denzit mezi obrazovými elementy axiálního obrazu 

používáme rekonstrukční algoritmus. K dispozici máme algoritmy pro zobrazení s vysokým 

rozlišením, algoritmy pro měkké tkáně a speciální algoritmy pro CTA označované, jako ‚,very soft‘‘. 

Pro dobré rozlišení cévní stěny od kontrastní náplně používáme algoritmy typu ‚,soft‘‘ pro měkké 

tkáně. Kalcifikace a implantované stenty v cévní stěně se zobrazují za použití algoritmu ‚,medium‘‘. 
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Pro 3D zobrazení je nejvýhodnější používat algoritmy typu ‚,very soft‘‘, jelikož dojde k potlačení 

šumu, který se zvětšuje s rostoucím rozlišením. [2][3] 

Jednotlivým rekonstrukčním metodám se budeme podrobně věnovat v dalších kapitolách. 

3.5.1   Postprocessing 

 

Jako postprocessing označujeme metody analýzy získaných dat za pomoci speciálních softwarových 

rozšíření, kterými jsou pacientská data dále zpracována na specializovaných stanovištích. [5] 

Využití metody CTA a jejich postprocessingových metod závisí především na vybavení CT stanice, 

rychlosti zpracování dat a rovněž na erudici hodnotícího lékaře. [5] 

Pro zpracování axiálních obrazů, které jsou tvořeny celým intervalem stupni šedi Hounsfieldovy 

stupnice je důležité vybrat interval denzit, které chceme zobrazit – tzv. diagnostické demo. V opačném 

případě by jednotlivé tkáně podobných denzit splývaly. [2][8] 

,,Tkáně denzity pod úrovní dolní meze se zobrazují černě a nad úrovní horní meze bíle.‘‘ [2] 

Postprocessingem axiálních obrazů je zejména správné nastavení kontrastu a jasu výplně cévy. 

Optimální nastavení umožňuje diferenciaci kalcifikace stěny cév a náplně. [2] 

Plošné (planární) rekonstrukce používáme k rekonstrukci plošných zobrazení pro vhodné délkové 

měření, jako je například tloušťka cévy. [2] 

Plošné zobrazení rozlišujeme na multiplanární rekonstrukci (MPR), paralelní sady MPR 

a rekonstrukce zakřivených ploch (CPR). [2] 

 U rekonstrukce MPR zvolíme šíři vrstvy, čímž dojde k potlačení nebo naopak ke zvýraznění 

přechodů denzit a míry šumu v zobrazení. Jde o přeformátování jednotlivých axiálních obrazů 

do 2D obrazu v jakékoliv rovině. Kvalita zobrazení je dána především kolimací a překrýváním 

axiálních obrazů. Čím více je překrývání výraznější, tím je výsledný obraz plynulejší. [2] 

 Rekonstrukce CPR slouží k zobrazení řezu cévou v ploše sledující její proudnici. [2] 

 

Pro hodnocení CTA dat má velký význam 3D zobrazení složitých cévních struktur a jejich 

patologických změn. 3D zobrazení slouží především jako navigační pomoc při hledání patologických 

změn. [2][8] 

‚,Vytváření 3D modelů cévní soustavy je atraktivním výstupem CTA, ale je potřeba se držet účelnosti 

a vyvarovat se bezhlavého vytváření stovek bezúčelových obrazů.‘‘ [2] 
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3.5.2   3D rekonstrukce 

 

Prostorová rekonstrukce axiálních obrazů nám především umožňuje zobrazení anatomického 

uspořádání lidského těla nejen v jedné rovině, ale v prostoru, kdy je možné obraz i natáčet 

a upravovat. 3D rekonstrukce je nejčastěji využívána k prostorovému zobrazení skeletu a cévní 

soustavy. [2][8][18] 

V současné době jsou používány tři typy zobrazovacích algoritmů pro prostorové zobrazení cév [2]: 

 MIP – Maximum intensity projection 

 MInP – Minimum intensity projection 

 SSD – Shaded surface display (obsolentní) 

 VRT – Volume rendering technique  

 

3.5.2.1  MIP a MInP – Maximum a Minimum intensity projection 

 

MIP a MinIP jsou techniky prostorových algoritmů, kde je definována tzv. oblast zájmu. [5] 

Toto zobrazení vychází z podoby RTG snímku (Obrázek 16.). Obraz vzniká projekcí virtuálního 

paprsku na virtuální stínítko. Virtuální obraz tedy vzniká prosvícením tkáně virtuálním paprskem a 

právě šíře vrstvy tkáně ovlivňuje kontrast prosvícené tkáně, kdy dochází k zesílení šumu. Během této 

expozice se zobrazí pouze pixel s nejvyšší denzitou bez ohledu na to, jak daleko leží od stínítka. [2][8] 

Pro kvalitní MIP rekonstrukci je důležité použít KL, aby denzita naplněné cévy byla vyšší než        

200–250 HU a axiální obrazy byly co nejméně zašuměny. Rekonstrukce CTA pomocí MIP zobrazení 

se nejvíce podobají klasické arteriografii. Po odstranění kostních struktur připomínají výsledné obrazy 

metodu DSA. [2][3] 

Kvalita zobrazení MIP rekonstrukce je ovlivněna především prostorovým rozlišením, při efektivní šíři 

axiálních obrazů nad 3 mm jsou zobrazení hrubá a lze na nich identifikovat pouze největší cévy (aorta, 

portální žíla). MIP rekonstrukce je ovlivněna i šumem základního axiálního obrazu a pro rekonstrukci 

se používají pouze ty axiální obrazy, které byly vytvořené rekonstrukčními algoritmy ,,very soft‘‘ 

s nejvyšším potlačením denzitních rozhraní. [2][8] 

Zobrazení rekonstrukcí typu MIP jsou plošná, prostorový efekt vzniká pohledem z více projekcí, 

nebo pohybem v prostoru. [2] 
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Obrázek 16: Zobrazení CTA mozkových tepen pomocí MIP prostorové rekonstrukce [31] 

 

3.5.2.2  VRT – Volume rendering technique 

 

VRT rekonstrukce pracuje jako MIP s celým objemem dat a tím vytváříme prostorový model reálného 

objektu, tedy cévních struktur (Obrázek 17., 18.). Voxely,  které mají být zobrazeny, jsou definovány 

za pomoci intervalu denzitních hodnot. Takto zobrazený interval označujeme jako tkáň nebo trapezoid 

(interval vymezený dvěma body) či rampa (vymezeno jedním bodem). Jednotlivým intervalům je 

možné přidělit barvy. Na výsledném vzhledu rekonstrukce se podílí míra průhlednosti (opacita) a 

virtuální osvětlení. Virtuální osvětlení pomáhá v zobrazení povrchu a tím vytváří prostorový efekt. 

[2][8] 

,,Jedná se o nejkomplexnější prostorové zobrazení.‘‘ [18] 

 

Typy nastavení VRT: 

 Šedoškálové nastavení bez stínování: Jedná se o základní typ zobrazení ve stupních šedi, 

kdy je nadefinovaná jedna zobrazovaná tkáň a interval denzit je omezen rampou zdola. 

Pomocí úhlu strmosti stoupání lze měnit sytost povrchu tkáně. Toto nastavení se používá 

u zobrazení cév s nízkými hodnotami denzit, při podání menšího objemu KL. [2][8] 

 

 Barevné nastavení bez stínování: Barevný tón dodává výslednému zobrazení dojem 

průhlednosti tkání a zvláštním barevným tónem jsme schopni odlišit skelet, cévy a měkké 

tkáně. Toto barevné nastavení je vhodné pro zobrazení abdominálních cév. [2][8] 
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 Barevné nastavení se stínováním: Stínování vytváří dojem plastického prostorového 

zobrazení. Dosahuje-li cévní náplň denzity, která je shodná s denzitou kostí, pak se céva 

zobrazí stejně jako kost. Použitím povrchového stínu nebo lesku se vytvoří virtuální povrch 

a díky tomu odlišíme struktury kostí a cév. [2][8] 

 

 Barevné nastavení pro virtuální angioskopii: Ve srovnání s ostatními typy nastavení má 

virtuální angioskopie nejmenší důležitost a je nutné používat speciální editační program 

umožňující endoskopický pohled. [2][8] 

 

Editování VRT: 

 Editování změnou nastavení zobrazených tkání: Úpravou úhlu stoupání a mezních bodů 

trapezoidu nebo rampy určitých tkání se mění počet zobrazených voxelů tedy i objem 

zobrazené tkáně. Typický příklad je odfiltrování žíly z VRT obrazu CTA tepen posunem 

intervalu zobrazených denzit do nižších hodnot. [2][8] 

 

 Editování pomocí rovin řezu: Nejjednodušší způsob jak předejít superprojekci objektů 

s podobnou denzitou je editování pomocí jedné řezné roviny (,,cutting plane‘‘).  

Tím vytvoříme dvojici paralelních rovin. Tato metoda se používá především pro projekci 

s odstraněním skeletu. [2][8] 

 

 Editování pomocí objemu zájmu: Pokud je zkoumaný objekt umístěn v části, kterou nelze 

rozdělit pomocí řezných rovin, musíme tedy použít definování objemu zájmu pomocí křivky. 

Vybereme, zda má být odstraněna oblast vně nebo uvnitř a oblast odstraníme. V prostorové 

projekci se jedná o uzavřenou křivku. [2][8] 

 

 Editování pomocí subtrakce: Základem této metody editace je definování objemu pomocí 

intervalu denzit. Vybraný objekt zvětšujeme o několik vrstev voxelů a tím odstraníme polo 

kontrastní odstíny z povrchu tkání nebo kostí. Takto nadefinovaný objekt se subtrahuje 

z výsledného objemu zobrazené tkáně. Výsledný obraz je zobrazení podobné DSA. [2][8] 
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Obrázek 17: Zobrazení CTA mozkových tepen pomocí 3D VRT rekonstrukce  

[Nemocnice Podlesí, a.s. v Třinci] 

 

 

Obrázek 18: Barevná 3D VRT rekonstrukce cévního systému mozku 

[Nemocnice Podlesí, a.s. v Třinci] 
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3.5.2.3  SSD – Shaded surface display 

 

Prostorová rekonstrukční technika, ve které se u zvoleného 3D objemu a směru zobrazují jenom ty 

voxely, které mají vyšší denzitu než zvolenou prahovou denzitu (Obrázek 19.). Nevýhodou této 

techniky je, že na prostorové rekonstrukci se nezobrazují kalcifikace, či kovové části v lumen cévy. 

Tato metoda zobrazení není v dnešní době již příliš využívána. [18] 

 

 

 

3.6  Dokumentace a archivace CTA 
 

Během CTA vyšetření multidetektorovým tomografem vzniká velký počet axiálních obrazů, 

prostorových zobrazení a sad multiplanárních rekonstrukcí (MPR). Celkový počet obrazů se ve většině 

případů pohybuje v rozmezí okolo 1000–2000. V tomto množství je nemožné archivovat všechny 

obrazy na filmový materiál. [2] 

V dřívějších dobách docházelo k archivaci pouze na fotografický materiál, což je ovšem v dnešní 

moderní době neefektivní a neekonomické. Dnes již dochází k archivaci v elektronickém formátu 

DICOM na optická média (CD-R, DVD) a v systému PACS. Ideální pro archivování CTA vyšetření je 

celkový počet obrazů okolo 1000 na 1 vyšetření. [2] 

Archivaci barevných 3D rekonstrukcí v systému DICOM provádíme v rozlišení 512 x 512 bodů.  

Při archivaci je třeba dbát na to, že exportem z prostředí rekonstrukčního programu se exportuje obraz 

s fixním rozlišením. Jeho dalším zvětšováním se kvalita rozlišení zhoršuje, pokud tedy chceme zvětšit 

detail, musíme jej zvětšit již před exportem. Pro archivaci video sekvencí pro dynamickou analýzu je 

vhodné ukládat sekvence ve formátu AVI. [2] 

Obrázek 19: SSD prostorová rekonstrukce obrazu [33] 



 

33 

 

4   CT perfuze 

 

Perfuze je metoda vyšetření průtoku a aktuálního prokrvení krve tkání metodou výpočetní tomografie 

s použitím jodové KL. Náplní této bakalářské práce bude hodnocení průtoku mozkových cév metodou 

CTA a 4D CTA se zaměření na perfuzi mozku ve spolupráci s Nemocnicí Podlesí a. s. v Třinci,  

která nám poskytla vhodná pacientská data mozkové perfuze k dalšímu zpracování. Pacientská data 

byla pořízena za souhlasu pacientů na přístroji firmy Siemens Somatom Sensation 64 CT Scanner. 

[5][21] 

‚,CT perfuze zahrnuje akvizici sekvenčních CT skenů ve smyčce během intravenózní aplikace jodové 

KL a díky mulditetektorové technice CT přístrojů může být anatomické pokrytí až do 4 cm mozkového 

parenchymu.‘‘ [5] 

Na 256 detektorových přístrojích již lze vyšetřit touto metodou celý mozek, ovšem nejčastěji je 

vyšetření zaměřeno na oblast kůry mozku, přesněji v oblasti nad úrovní bazálních ganglií, kde je 

nejlépe viditelná oblast ischemie. [21] 

Po aplikaci jodové KL dojde ke zvýšení denzity parenchymu mozkové tkáně a při postupu KL 

mozkovým parenchymem přístroj získává 4 důležité parametry prokrvení. Pro aplikaci KL je používán 

průtok 6–8 ml/s. [21] 

 

4.1  Perfuzní vyšetření 
 

Perfuzní vyšetření je určeno k posouzení prokrvení a určení cirkulačního času ke stanovení předstihu 

podání KL u metody CTA, ovšem k posouzení expanzivních procesů toto vyšetření význam nemá.  

Pro vyhodnocení prokrvení tkání jsou používány perfuzní mapy, na kterých jsou barevně zřetelné 

místa prokrvení, či nedokrvení (buněčná smrt). Vyhodnocením perfuzních map se budeme věnovat 

v následujících kapitolách. [5] 

Perfuzní vyšetření probíhá ve 2 fázích, respektive ve 2 axiálních řezech (Obrázek 20., 21.), při jedné 

pozici pacientského stolu pro každou fázi a při skenovací frekvenci 1 s je prováděna série scanů po 

podání KL. Výsledkem je získání 2 sérií axiálních zobrazení sycení mozkových tepen KL v daném 

řezu. Jednotlivé série jsou složeny z cca 40 jednotlivých axiálních obrazů (celkem 80 snímků pro celé 

perfuzní vyšetření). První fáze je zaměřena na oblast horní třetiny bazálních ganglií a druhá nad úrovní 

bazálních ganglií pro přesnější zobrazení. Podání KL pro dynamické vyšetření je opožděno o 5 s po 

podání bolusu KL (40ml). [5] 
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Obrázek 20: Zobrazení topogramu perfuzního vyšetření v laterární projekci s vyznačenými oblastmi 

(řezy 1 a 8 vlevo) a následným perfuzním zobrazením mozku v daném řezu (vpravo). 

[Nemocnice Podlesí, a.s. v Třinci] 

 

 

Obrázek 21: Zobrazení topogramu perfuzního vyšetření ve frontální projekci s vyznačenými oblastmi 

(řezy 1 a 8 vlevo) a následným perfuzním zobrazením mozku v daném řezu (vpravo). 

[Nemocnice Podlesí, a.s. v Třinci] 

 

U poruch perfuze se hodnotí tzv. ,,tranzit time‘‘ (TT) neboli rychlost cirkulace, který vyjadřuje 

interval mezi nástupem arteriální a žilní fáze a ,, peak tissue density‘‘ (PD) neboli maximální denzita 
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tkáně během celého vyšetření. Výsledkem perfuzního vyšetření jsou tzv. perfuzní mapy, pomocí 

kterých určujeme prokrvení a vitalitu tkání. [5] 

‚,Nejužívanějším a klinicky nejpřínosnějším perfuzním vyšetřením je posouzení perfuze mozkové tkáně, 

v ostatních aplikacích jde jen o metodu s okrajovým diagnostickým zájmem.‘‘ [2] 

Mozková tkáň je jedna z nejsenzitivnějších a je velice závislá na stálý přísun okysličené krve, jelikož 

již při několika minutové krevní nedostatečnosti dochází k trvalému poškození.  

Hlavními fyziologickými parametry hodnocení průtoku krve je objem (TBV – tissue blood volume) 

a průtok protékající krve (TBF – tissue blood flow). Poměr mezi objemem protékající krve a průtokem 

krve tkáněmi je takzvaný MTT (mean transit time). [2] 

Rovnice 2: Výpočet MTT parametru [2] 

     
   

   
   (2) 

 

Rovnice 3: Výpočet Tissue Blood Volume parametru [2] 

 

              (3) 

 

Z těchto vztahů tedy vyplývá, že parametr TBV je přímosměrný parametru MTT. 

Praktické posouzení parametrů mozkové perfuze se provádí za aplikace KL nitrožilně metodou 

prvního průchodu KL tkání v co nejkratším čase (metoda ,,first pass‘‘). K zamezení recirkulace KL je 

doporučováno aplikovat co nejdeznější bolus KL v co nejkratším čase. [2] 

 

4.2  Zobrazení perfuzního CT 
 

Při hodnocení perfuzního CT se nejdříve stanovuje poslední bod cirkulace tkání, tedy průtok 

nejdistálnější žilou mozku (sinus saggitalis superior). Poté se definují pixely, u kterých došlo 

k vzestupu denzity nad stanovený práh 200 HU. Program automaticky vyhodnotí tzv. ,,arrival time‘‘ 

v každém pixelu a vyhledá pixely s nejčastějším nárůstem denzity. Tímto způsobem nalezne artérie 

přivádějící krev do sledované tkáně. [2] 
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Perfuzní mapy: 

 CBV mapa: zobrazení objemu krve protékající objemovou jednotkou tkáně. Tato mapa je 

základním ukazatelem perfuze tkání. Laicky řečeno, určuje zda mozek žije a zda jsou nervová 

buňky dostatečně zásobeny okysličenou krví. [2][41] 

 MTT mapa: zobrazení doby průtoku krve tkání. [2][41] 

 CBF mapa: zobrazení průtoku krve hmotnostní jednotkou tkání za minutu. [2][41] 

 TTP (time to peak) mapa: zobrazení rychlosti cirkulace a je vždy prodloužena doba 

snímkování. Tato mapa je základní ukazatel cirkulační doby. Mapa TTP zobrazuje místa, do 

kterých dorazila KL se zpožděním (např. ucpání hlavní přívodné cévy). [2][41] 

Při hodnocení perfuzních map je hlavním parametrem porovnání map CBV a CBF. Při posuzování 

perfuze fyziologické činnosti mozku jsou místa perfuze na mapách CBV a CBF symetrické 

(Obrázek 22. a 23.). Tkáně poškozené ischemickou nekrózou se na perfuzních mapách projevují 

nízkou hodnotou CBV a CBF, neboli tmavými místy, které za fyziologické funkce mají být zobrazeny 

barevně (Obrázek 26.). Pokud zaznamenáme snížení hodnot CBF okolo menší plochy sníženého CBV, 

pak se jedná o polostín ischemie, tedy tkáň ohroženou nekrózou. Jednotlivé parametry plnění KL 

v perfuzních mapách jsme uvedli v Tabulce 1. [5] 

V případě, že zaznamenáme snížení CBF a zvýšení CBV jedná se o oblast kritické perfuze. Dalším 

nálezem může být hyperfuze s poklesem CBV a CBF. [5] 

,,Normální hodnota mozkové perfuze je v šedé hmotě mozkové přibližně 50 ml/100g/min.‘‘ [5] 

Změny způsobené poklesem perfuze jsou v mnoho případech ovlivněny saturací krve kyslíkem. [5] 

‚,Z časového posunu mezi začátkem vzestupu denzity v artériích a maximálním nárůstem denzity na 

žilním konci se vypočítá MTT jako polovina posunu. ,, Z křivky získané měření časového vývoje denzity 

v jednotlivých pixelech se jako plocha pod křivkou vypočítává objem protékající krve  

(CBV) (Obrázek 25.)‘‘. [2] 

,,Vyhodnocením každého z parametrů v každém jednotlivém pixelu je vytvořena mapa, kde totožné 

úrovně jednotlivých hodnot představují stupně šedi nebo barevné tóny.‘‘ [2] 

 

Tabulka 1: Vyhodnocení parametrů plnění KL pro jednotlivé poruchy a perfuzní mapy [21] 

 CBV CBF MTT 

Ischemické jádro Výrazné snížení Výrazné snížení Výrazné zvýšení 

Penumbra Snížení Výrazné snížení Výrazné zvýšení 

Kompenzovaná porucha 

perfuze 
Zvýšení Snížení 

Zvýšení až výrazné 

zvýšení 

Stenóza V normě V normě 
Zvýšení až výrazné 

zvýšení 
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Obrázek 22: Zobrazení perfuzní mapy typu TTP – bez komplikací 

[Nemocnice Podlesí, a.s. v Třinci] 

 

Obrázek 23: Zobrazení perfuzní mapy typu CBF – bez komplikací  

[Nemocnice Podlesí, a.s. v Třinci] 
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Obrázek 24: Zobrazení perfuzní mapy typu CBV – bez komlikací 

[Nemocnice Podlesí, a.s. v Třinci] 

Posuzování ischémie mozkové tkáně je nejvýznamnější aplikací perfuzního CT. Pro zachování 

normální funkce neuronů jsou v šedé hmotě hodnoty mozkové perfuze 50 ml/100 g/min a hodnoty 

objemu protékající krve jsou 4 ml/100 mg tkáně (MTT = 5s). Pro bílou hmotu mozkovou jsou tyto 

hodnotu ve většině případů poloviční. [2][5] 

 

Obrázek 25: Zobrazení perfuzní křivky [41] 
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Kritické hodnoty perfuze mozku za optimální saturace krve kyslíkem jsou 12–20 ml/100 g/min. Pokud 

průtok krve neklesne pod 12 ml/100 g/min, je mozková tkáň schopna přežívat se zachováním buněčné 

integrity, ovšem bez neurálních funkcí a hrozí nebezpečí infarktu. Při poklesu průtoku krve mozkovou 

tkání pod 12–20 ml/100 g/min nastává smrt mozku (Tabulka 2.), nervové buňky tedy nejsou schopny 

neurálních funkcí ani zachování buněčné integrity. [5][21] 

 

Tabulka 2: Fyziologie perfuze mozkových tkání [45] 

 Těžká ischemie Polostín Norma 

CBF [ml/100 g/min] < 12 12 - 20 > 20 

EEG 0 vymizelé normální 

Histologie infarkt výpad neuronů normální 

Membr. potenciál 0 0 normální 

Vitalita žádná zachovaná normální 

 

4.2.1  Vyhodnocení prokrvení 

 

Hustota perfuzních jednotek jednotlivých perfuzních map je prezentována barevnou škálou, na které je 

ke každé perfuzní jednotce přiřazena určitá barva. Toto přiřazování obstarává specializovaný software, 

který je součástí CT stanice, na základě algoritmu, který zaznamenává změnu denzit a jednotlivým 

jednotkám perfuze přiřadí barevný odstín. Primární obrazy pořízené během vyšetření jsou v odstínech 

šedi, na kterých je znatelně rozpoznatelné plnění intrakraniálních tepen v daném axiálním řezu. 

Z jednotlivých barevných perfuzních map lékaři určí stupeň perfuze, či dysfunkci cévního systému. 

Jednotlivé barevné perfuzní mapy jsou založeny na různých parametrech, kterým jsou přiřazeny 

barevné spektra barev. Význam jednotlivých barev si vysvětlíme v další kapitole. 

 

4.2.1.1  Barevné spektra jednotlivých perfuzních map: 

 

 CBV mapa: Černá barva je definována jako oblast komového systému mozku a oblastí 

naplněné mozkomíšním mokem. Pokud se na perfuzním snímku objeví černá barva mimo 

komorovou oblast, pak jedná o místo buněčné smrti nervových buněk (infarkt). Modrá barva 

je charakteristická pro bílou hmotu mozkovou, která nabývá pouze poloviční perfuze šedé 

hmoty mozkové. Nejvýznamnější je oblast červeného zbarvení, což je místo s maximální 

perfuzí mozkové tkáně, tedy místem, kde CT přístroj zaznamenal nejvyšší nárust objemu 

podané KL. U fyziologické funkce mozku je červená oblast nejčastěji v okolí významných 
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intrakraniálních tepen. Zelená a žlutá barva jsou místa s normální perfuzí v okolí korové  

a podkorové oblasti, kde jsou významné intrakraniální tepny. [2][41] 

 CBF mapa: Barevné spektrum odpovídá rychlosti průtoku podané KL, kde červené ložiska 

jsou místy s největší rychlostí průtoku KL. [2][41] 

 TTP mapa: Červené ložiska jsou místy s delším TTP parametrem, což naznačuje patologický 

stav (obrázek 24.) stejně jako černé zbarvení (buněčná smrt). Oblasti modrého zbarvení jsou 

místy s fyziologickým průtokem. [2][41] 

 

Ze zásady platí, pokud barevné rozložení perfuzních map je symetrické v obou hemisférách, jedná se o 

fyziologickou funkci mozku, bez podezření na dysfunkci. Barevné perfuzní mapy typu CBV a CBF 

nemusí ihned zobrazit uzávěr intrakraniálních tepen, či jinou patologický stav. Z tohoto důvodu je pro 

indikaci důležitá i barevná PPT perfuzní mapa (Obrázek 22. bez patologického stavu a Obrázek 27. 

s výraznou patologií pravé hemisféry). 

Pro vyhodnocení prokrvení je používán parametr MTT, který se u výskytu ischémie prodlužuje. 

Optimální hodnoty MTT vylučují přítomnost podezření na ischémii. Parametr MTT pouze identifikuje 

ty oblasti, ve kterých dochází k nedostatečnému plnění parenchymu KL. Zónu, která již nekrotizuje, 

označujeme jako jádro ischémie (core). Tato nekróza má za důsledek snížení průtoku krve 

pod 12 ml/100 g/min a při perfuzním vyšetření se zde neprojevuje sycení KL. [2][5][21] 

Tkáň, u které se průtok pohybuje v rozmezí 12 – 20 ml/100 g/min označujeme jako polostín 

(penumbra) a v této tkáni dochází k ztrátě neurálních funkcí, nedojde – li  obnovení perfuze tkáně, 

vytvoří se zde nekrózy. [2] 

V zóně označovanou jako oligémie umožňují kompenzační mechanismy zachovat metabolismus 

a neurální funkce. Hlavní kompenzační mechanismus je vazodilatace zvýšením parciálního tlaku CO2 

v krvi. [2][5] 

 

 

Obrázek 26: Zobrazení perfuzních map s jasně viditelnou patologií v levé MCA oblasti [41] 
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Obrázek 27: Zobrazení perfuzní mapy TTP s viditelnou patologií vpravo  

[Nemocnice Podlesí, a.s. v Třinci] 

 

 
Obrázek 28: Zobrazení barevných perfuzních map CBF, CBV a TTP s viditelným uzávěrem 

a. cerebri media vlevo [Fakultní nemocnice Ostrava] 

 

Typickým příkladem patologického uzávěru je obrázek 28., kde vidíme uzávěr a. cerebri media vlevo. 

Na perfuzních mapách CBF a CBV je viditelné, že oblast perfuze vlevo je snížená v oblasti hlavního 

kmene jako v pravé hemisféře, to znamená, že tkáň je hypoperfundovaná, ale zachránitelná.  

Na perfuzní mapě PPT vidíme velké ložisko v bazálních gangliích vlevo s ireverzibilními změnami 

(mrtvá tkáň). V temporálním laloku je viditelné prodloužení TTP (červená barva) oproti pravé 

hemisféře. 
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4.2.1.1  Barevné schéma mozkových oblastí a tepen pro posouzení perfuze 

 

Pro lepší orientaci a posouzení mozkové perfuze je důležité znát anatomickou strukturu a fyziologii 

mozkových tepen. Na obrázku 29. vidíme rozdělení mozku do 6 axiálních řezů, na kterých je zřetelné 

umístění a rozdělení jednotlivých oblastí cévního systému společně s přiřazenou barevnou škálou, 

které je typická pro danou oblast při fyziologické funkci mozku na perfuzních mapách.  

 PICA: oblast zadního okcipitálního laloku a mozečku zásobována a. cerebralis inferior. [39] 

 SCA: oblast mozečku (a. cerebralis superior). [39] 

 AchA: krevní zásobení v oblasti hypotalamu a. choroidea anterior. [39] 

 LSA: hluboko uložené a. cerebralis, která zásobuje oblasti bazálních ganglií. A. cerebralis 

media odstupuje z a. cerebralis anterior (A1 segment). [39] 

 ACA: a. cerebralis anterior, která zajišťuje krevní zásobení oblasti střední části frontálního 

laloku, bazálních ganglií a corpus callosum. [39] 

 MCA: a. cerebralis media pro zásobení mozkových hemisfér. [39] 

 PCA: a. cerebralis posterior odstupuje až na a. communicans posteriori v oblasti Willisova 

oblouku. [40] 

 

 

Obrázek 29: Oblasti mozkových tepen [40] 

 

4.3  CTA mozku, hlavy a krku 
 

4.3.1  Indikace 

 

Hlavními indikačními skupinami CTA v oblasti hlavy a krku jsou diagnostika stenóz magistrálních 

tepen mozku, intrakraniálních cévních abnormalit (aneuryzmat a arteriovenózních malformací), 

cévních variací. Touto metodou ovšem nezjistíme poruchy mikrocirkulace a patologické 

vaskularizace. [2] 
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Indikace metody CTA rozdělujeme do skupin [5]: 

 Indikace jednoznačně vhodné pro CTA, kdy ostatní metody jsou méně efektivní nebo více 

zatěžující. 

 Indikace nahraditelné jinou invazivní metodou. 

 Indikace výběrové: metodou CTA docílíme požadovaného specifického výsledku 

(3D zobrazení, zobrazení viditelných změn na orgánech). 

‚,Základní podmínkou kvalitního vyšetření intrakraniálních cév je izotropní zobrazení.‘‘ [2] 

Při použití jedno nebo dvouřadých detektorových systémů dochází ke vzniku omezeného rozsahu 

izotropního zobrazení v kraniokaudálním směru. Je nutné tedy oblast zájmu, u těchto systémů, přesně 

zacílit. Nejčastější oblastí zájmu je u těchto systémů Willisův oblouk a zobrazení trombózy žilních 

splavů. U multidetektorových systémů tento problém odpadá a společně s intrakraniálním oběhem 

pozorujeme i odstup krčních tepen z oblouku aorty. Použitím submilimetrové kolimace je možné 

u multidetektorových systémů zobrazit další jakékoliv patologické stavy (aneuryzmata, arteriovenózní 

malformace). [2] 

,,Omezení CTA jsou jedině v posouzení dynamiky mozkové cirkulace, kdy je nezastupitelná 

arteriografie.‘‘ [2] 

 

4.3.2  Strategie vyšetření 

 

U pacientů s podezřením na intrakraniální krvácení je nejdříve prováděno nativní snímkování mozku 

z důvodu vyloučení akutního krvácení s následným zobrazením mozkové perfuze. Pokud dojde 

k odhalení jakékoliv komplikace je pacientovi provedeno kompltní CTA vyšetření. [2] 

U metody CTA rozlišujeme několik způsobů vyšetření: 

 Incrementové vyšetření DISECT: vytváření vrstev axiálních obrazů v co možná nejkratším 

časovém odstupu s podáním KL. [2][5] 

 Dynamické sériové vyšetření: toto vyšetření indikujeme se současným podáními kvůli 

posouzení charakteru a rozsahu perfuze tkáně, pro stanovení cirkulačního času pro cílené 

podání KL u metody CTA. Skenování probíhá v různých časových intervalech při stálé pozici 

pacientského stolu. [2][5] 

 Helikální vyšetření: založeno na volumetrickém načtení izotropního pole hrubých dat,  

ze kterých jsou vytvářeny axiální obrazy. Tato metoda výrazně zkracuje celkovou dobu 

vyšetření a je zapotřebí menší objem podané KL. ,, Helikálním způsobem je možné provádět i 

vyšetření ve více fázích nástřiku KL pro posouzení dynamiky perfuze.‘‘ [2][5] 
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 Kvantitativní vyšetření: u tohoto typu vyšetření porovnáváme denzity vyšetřovaného objektu 

s fantomy, které mají denzitu stejnou jako svou koncentraci. Za pomoci této kalibrace  

se hodnota denzity převede na koncentraci vápníku. [2][5] 

,,U metody CTA je kolimace volena vzhledem k průsvitu vyšetřované cévy.‘‘ [2] 

CTA intrakraniálních cév provádíme při použití co nejužší kolimace a přijatelné akviziční doby. 

Ideální je tedy použití submilimetrové kolimace při skenování po dobu 20 s a kolimaci do 2,5 mm 

pro zobrazení hlavních mozkových tepen. Pro rekonstrukci obrazu CTA používáme speciální ,,very 

soft‘‘ algoritmus, ovšem pokud současně vyšetřujeme i krční tepny, pak musíme použít střední 

algoritmus o šíří 2–3 mm pro vyhodnocení axiálních obrazů. Součástí tohoto vyšetření je i podání KL, 

kterou podáváme přetlakovým injektorem s průtokem 4 ml/s. Doporučován je i průplach 

fyziologickým roztokem z důvodu omezení výskytu artefaktů a z důvodu snížení objemu podané KL 

až o třetinu. Minimální dávka KL je 60 ml/vyšetření, objem podané KL ovšem stanovujeme podle 

doby akvizice. K načasování akvizice je vhodná metoda bolus – tracking, jejíž vzorkovací objem  

se umisťuje do oblouku aorty. K cílenému vyšetření intrakraniálních cév je vhodné umístit vzorkovací 

objem do společné krkavice. [2][5] 

Pro zobrazení intrakraniálních tepen je vhodné stínované 3D zobrazení pomocí VRT, kde je možné 

rozlišit prostorové uspořádání a také znázornění povrchu aneuryzmat. [2] 
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5  Kontrastní látky 

 

Kontrastní látka (KL) je chemický přípravek, který zlepšuje kontrast mezi jednotlivými 

zobrazovanými strukturami. Pro metodu CTA je nutnou podmínkou pro dobrou vizualizaci 

požadované oblasti podání KL, kterou podáváme pacientovi do těla intravenózně. [2] 

Objem podané KL a načasování akvizice je závislé na fyziologických parametrech pacienta a také na 

místu aplikace KL, celkové době vyšetření. Při volbě způsobu podání KL je nutné brát v potaz 

prostorové umístění vyšetřované cévy a její klasifikaci v rámci kardiovaskulární soustavy (z důvodu 

načasování podání KL). [2] 

Nejčastějším místem podání KL je předloketní žíla horních končetin (vena mediana cubiti) je velice 

důležité si uvědomit, že tímto podáním dojde k opoždění doby cirkulace KL do požadované oblasti  

až o 15 s. Dalšími možnými místy aplikace KL jsou femorální žíly, u kterých dochází k delšímu 

opoždění distribuce KL do srdce, aorty a požadované oblasti. [2] 

Pro správnou aplikaci KL intravenózní cestou je důležité zajistit cévní přístup cévní kanylou, které 

bude schopna KL pojmout a odolá tlakovým podmínkám podání KL. ‚,Pro běžné aplikace je 

používána flexibilní platová kanyla s průtokem do 5 ml/s.‘‘ [2] Před podáním KL do těla pacienta  

se provádí ověření správného zavedení kanyly a odolnosti žíly prudkým vstříknutím 10–20 ml 

fyziologického roztoku. [2] 

Pro metodu CT jsou KL rozděleny podle způsobu aplikace: 

 Endoluminální aplikace [19]:  

 

 Izodenzní KL (voda, methylcelulóza): hlavní výhodou těchto KL je dobrá 

snášenlivost pacienty a použití připodezření při perforaci trávicí stěny. 

 Hypodenzní KL (tukové KL, vzduch): jsou velmi špatně tolerovány pacienty 

a dnes se prakticky nevyužívají. 

 Hyperdenzní KL (jodové KL, baryové KL) 

 

 Intravenózní aplikace: U metody CTA jesou podávány především jodové KL prostřednictvím 

přetlakového injektoru a kanyly. [19] 

 

5.1  Jodové KL 
 

V dnešní době jsou u RTG zobrazovacích technik požívány k instravaskulárnímu podání  pozitivní 

jodové KL. Nejpoužívanější KL pro metodu CTA jsou nízkomolární jodové KL. Jodové KL jsou lépe 

tolerovány s méně častými alergickými reakcemi, které jsou nejčastějším nežádoucím účinkem  

po aplikaci KL. Mezi další nežádoucí účinky patří alergie, nauzea, nefrotoxicita, neurotoxicita  
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a kardiotoxicita. Hlavními faktory zvyšující riziko vzniku nežádoucích účinků jsou diabetes mellitus, 

renální insuficience, astma bronchiale či vysoký věk. [4] 

 

Dělení jodových KL [19]: 

 Vysokoosmolální (7x vyšší osmolarita oproti krvi) je možné podat u nerizikových skupin 

pacientů bez alergické anamnézy a s normální funkcí ledvin. 

 Nízkoosmolální (2 x vyšší osmolarita, použití doporučováno u rizikových stavů) 

 Ionické (Telebrix®) 

 Neionické monomery (Optiray®, Iomeron®, Ultravist®, Omnipaque®) 

 Neionické dimery (Visipaque®) 

 

 

5.2  Baryové KL 
 

Baryové KL jsou tvořeny hlavním zástupce síranem barnatým (BaSO4) a KL tohoto typu se používají 

především u vyšetření trávicí trubice bez podezření na perforaci stěny trávicí trubice, jelikož síran 

barnatý může intoxikovat organismus při průniku do krevního oběhu. Pacientům je KL aplikována 

perorálně ve formě suspenze, která nesmí sedimentovat ani v ní nesmí být vločky nerozpuštěné KL. 

V dnešní době jsou baryové KL stále méně používány z důvodu rozvoje nových metod vyšetření GIT 

soustavy prostřednictvím CT, MR či USG. Jediný zástupce baryových KL na našem trhu je 

Micropaque® suspenze. [19] 

 

5.3  Neionální KL 
 

Použity mohou být rovněž i neionální KL, které jsou lépe tolerovány organismem. Jejich nevýhodou je 

vyšší viskozita, kterou lze eliminovat zahřátím podané dávky na tělesnou teplotu před vstřikem, a také 

vyšší cena. [4] 

,,Kvalita zobrazení je srovnatelná u obou typů KL.‘‘  [4] 

Při podání neionální KL je nižší riziko výskytu zvracení. Bolest lze při podání ionální KL snížit 

naředěním KL fyziologickým roztokem (pro metodu DSA) či anestetiky (pro angiografii cév dolních 

končetin). Před podáním KL jsou pacienti upozorňováni, že mohou pociťovat teplo. [4] 

Při správném načasování podání KL a akvizice dat jsme schopni docílit zachycení optimální denzity 

tkání. [2] 

‚,Celý objem podané KL vytváří bolus, tedy vlnu zvýšení denzity šířící se cévní soustavou.‘‘ [2] 
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‚,Vhodné zvýšení denzity cévního lumina pro CTA je úroveň nad 250HU .‘‘ [2] 

 

5.4  Alternativní kontrastní látky 
 

Použity mohou být i alternativní KL jako CO2 či gadoliniové KL, které jsou používány především  

u metody MR. [4][19] 

Podání CO2 je u vyšetření periferních cév limitováno nízkou kvalitou zobrazení. Angiografie pomocí 

CO2 je aplikována u pacientů s rizikem a nesnášenlivostí na jodové KL a poškozenými funkcemi 

ledvin. KL CO2 je levná, 20 x rychleji se rozpouští v krvi a vydýchává se plícemi. [4] 

Tuto KL ovšem není možné používat k zobrazení cévního systému mozku z důvodu nebezpečí vzniku 

embólie. Hlavní nevýhodou je, že se jedná o neviditelný a stlačitelný plyn. [4] 

,,CO2 se především používá k vyšetření břišní aorty a tepen dolních končetin, transplantovaných 

ledvin, zobrazení portální žíly).‘‘ [4] 

CO2 je možné použít v kombinaci s klasickou KL ke snížení celkového objemu podané KL. Ve snaze 

použít co nejmenší objem podané KL, nesmíme snížit diagnostickou hodnotu vyšetření. U pacientů 

s poškozenými ledvinami můžeme určit optimální dávku podané KL dle vzorce (3). [4] 

 

Rovnice 4: Výpočet optimální dávky podané KL [5] 

    á  í       
      á  

 é              
  

     
 
    (3) 

 

5.5  Rozhodující parametry pro podání KL  
 

 Koncentrace KL: ‚,Čím koncentrovanější KL použijeme, tím strmějším stoupání denzity 

v cévě.‘‘ [2] Vyšší koncentrace KL (nad 350 mgI/ml) se používají u vyšetření, u kterých je 

požadován krátký akviziční čas a vysoká denzita v cévách malého průsvitu. 

 Průtok KL: ‚,Průtok KL při podání zvyšuje strmost stoupání denzity ve vyšetřované oblasti.‘‘ 

[2] Průtok 3–4 ml/s je vhodný pro vyšetření s delší dobou akvizice. Pro vyšetření srdce s EKG 

synchronizací je doporučován průtok až 5 ml/s. U perfuzního CTA vyšetření se podává malý 

objem KL (do 40 ml) s průtokem 6–8 ml/s). 

 Objem KL: ‚,Znalost podání správného objemu KL zabezpečuje dostatečnou dlouhou dobu 

trvání a udržení vysoké denzity k zobrazení vyšetřované oblasti metodou CTA.‘‘ [2] Objem 

podané KL se vypočítává vynásobením průtoku a doby skenování. 
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Rovnice 5: Výpočet objemu pro podání KL [2] 

            (4) 

 

 

Hlavním parametrem pro podání KL je průtok (4), který určuje dosažení úrovně denzity v pozorované 

cévě. Průtok je charakterizován rovněž jako rychlost podání KL v ml/s. Pro helikální způsob vyšetření 

jsou doporučovány hodnoty průtoku v rozmezí 2–3 ml/s a pro perfuzní vyšetřením 6–8 ml/s. [2] 

Pokud zvolíme malý průtok KL, pak může dojít k velkému zředění KL v srdci a při podání KL 

s velkým průtokem může dojít k perforaci žilní stěny. [2] 

K distribuci KL do vyšetřované oblasti ve správném okamžiku pro načasování akvizice se používá tzv. 

zpožděné skenování. Tato metoda je založena na spuštění akvizice metodou bolus – tracking. [2] 

 

5.6  Bolus 
 

Z hlediska správného načasování akvizice a podání KL je hlavní znát dobu, za kterou se KL dostane 

z místa podání do místa vyšetřované cévy. Tuto doby nazýváme cirkulační čas. Metoda CTA využívá 

empirickou metodu stanovení cirkulační doby. Ostatní metody jsou provedení testu aplikace bolusu 

KL (testovací bolus, bolus – timing), nebo automatické provedení akvizice monitorováním denzity  

ve sledované oblasti (bolus – tracking, bolus – monitoring ). [2] 

 Bolus – Timing (Testování bolusu) 

Pro stanovení cirkulační doby u této metody se využívá aplikace malého objemu KL.  

‚, Pomocí nízkodávkovýchskenů v jednom místě s periodou 1–2 s se určuje časový 

vývoj denzit ve sledované oblasti.‘‘ [2] Na základě doby maximálního nárůstu denzit 

se určí cirkulační čas pro CTA. [2] 

 Bolus – Tracking (Monitorování bolusu) 

Tato metoda slouží jako monitor vývoje denzity při aplikaci bolusu KL. V rámci CTA 

metody se provede synchronizace aplikace KL a akvizice dat. Na plánovacím skenu 

určíme úroveň monitorování a zvolíme požadovanou cévu. Do této cévy aplikujeme 

vzorkovací objem KL a určíme prahovou denzitu. Po dosažení prahové denzity 

přístroj automaticky spustí akvizici dat.  [2] 
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Během závěrečného podávání KL lze část objemu nahradit propláchnutím fyziologickým roztokem, 

díky tomu snížíme objem podané KL a tím i zátěž pro organismus pacienta. Proplach 

(,,saline flush‘‘) se podává v objemu do 20 ml. [2] 

Moderní injektory pro podání KL (Obrázek 30.) jsou vybaveny dvěma zásobovacími zásobníky  

pro KL a fyziologický roztok a tím je možné synchronně podávat KL i fyziologický roztok. KL jsou 

za pomoci žhavící objímky předehřívány na tělesnou teplotu již v zásobníku injektoru KL, pacienti 

jsou tedy upozorňováni, že během aplikace KL mohou pociťovat teplo. V praxi se lékaři někdy 

setkávají s případy, kdy se u pacientů projeví nežádoucí účinky po podání KL.  

 

 

Obrázek 30: Detail na injektor KL v Nemocnici Podlesí, a.s. v Třinci se zásobníkem na fyziologický 

roztok a vývodnou kanylou do těla pacienta [zdroj vlastní] 

 

5.7  Příprava pacienta 
 

Pacient před tomografickým vyšetřením s podáním KL (Obrázek 31.) musí být 4 hodiny nalačno a 

obzvláště v letních měsících či u starších osob musí být dodržována dostatečná hydratace a zajištěn 

musí být i periferní cévní přístup.  U alergiků na jod, či jiné látky obsažené v KL, podáváme 40 mg 

Prednisonu® tbl. 12–18 hodin před aplikací KL a 20 mg 6–9 hodin před aplikací KL. V případech, 
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kdy není možné pacienta připravit jsou intravenózně podávány kortikoidy a antihistaminika 

(methylprednisolonum 40 mg a 1 mg bisulepinum). [2][46]   

Pacientům je po skončení vyšetření doporučováno půl hodiny vyčkat v čekárně, zajistíme dostatečnou 

hydrataci a sledujeme, zda se neprojeví nežádoucí účinky podané KL. Poté může pacient opustit 

čekárnu.  

 

 

 

Obrázek 31: Příprava pacienta před CT vyšetřením [zdroj vlastní] 
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Tabulka 3: Přehled KL používaných u angiografických vyšetření [48] 

Generický název Obchodní název Osmolalita Ionicita Nežádoucí 

účinky 

Diatrizoát Renografin®, 

Verografin® 

Vysoká (1940 

mOsm/kg) 

ionické Pro častý výskyt 

nežádoucích 

účinků již 

nepoužívány 

Ioxaglát Hexabrix® Nízká (600 

mOsm/kg) 

ionická Zvracení, kožní 

vyrážky, bez úč. 

na erytrocyty 

Iohexol Omnipaque® Nízká (840 

mOsm/kg) 

neionická Nízká aktivace 

destiček 

Iopamidol Isovue® Nízká (800 

mOsm/kg 

neionická Nízká aktivace 

destiček 

Iopromid Ultravist® Nízká (770 

mOsm/kg) 

neionická Nízká aktivace 

destiček 

Iodixanol Visipaque® Iso- (290 

mOsm/kg) 

neionická Nízká aktivace 

destiček 

Ioversol Optiray® Nízká (700 

mOsm/kg) 

neionická Nízká aktivace 

destiček 

 

 

5.8  Kontrastní nefropatie (KN) 
 

KN je akutní zhoršení funkcí ledvin způsobené podáním jodové KL, což vede ke zvýšení kreatininu 

v séru až o 25 %, nebo 44 μmol/l během 48 hodin v porovnání s hodnotou před podáním jodové KL. 

Účinnou prevencí je dostatečná hydratace před i po vyšetření, podání 0,9 % roztoku NaCl 

intravenózně s průtokem 1–2 ml/kg/hod 4 hodiny před podáním KL nebo také použití 

nízkoosmolálních či alternativních KL. [46]   

U pacientů s fyziologickou funkcí ledvin (kreatinin v séru < 100 μmol/l) a při dostatečné hydrataci je 

objem jodové KL podané pacientům do 300 ml v koncentraci 300 mg/jódu/ml. U pacientů  

se zhoršenou funkcí ledvin je objem podané jodové KL pod 150 ml. [46]   

Mezi hlavní rizikové faktory vzniku KN patří cukrovka, dehydratace, vysoký věk pacienta, kumulace 

KL v organismu z jiného vyšetření. [46]    
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6 4D CT angiografie 

 

Rozvojem spirální akvizice dat došlo k rozvoji metody zobrazení cévní soustavy metodou výpočetní 

tomografie, tedy metody CTA, která umožňuje v současné době i 3D zobrazení obrazu v čase. 

Mluvíme tedy o 4D zobrazení, nejčastěji využívané u zobrazení srdečního cyklu, kde je zapotřebí 

akvizici synchronizovat s EKG signálem. [13][16][22] 

Metoda CTA je založena na cíleném podání KL, pomocí které dojde k navýšení denzity a tedy lepší 

rozeznatelnosti náplně cév v cílené oblasti. Nejdříve jsou zobrazovány cévy v oblasti hlavy a krku, 

poté až velké cévy jako aorta, či plicní žíly. U moderních CT přístrojů je již možné zobrazit tělní 

struktury až se submilimetrovou kolimací a rozlišením, což umožňuje zobrazení všech cév lidského 

těla v prostoru s omezením dynamických dějů jako je pohyb srdce. [14][22] 

 

6.1  Metody akvizice dat: 

Dynamická akvizice je založena na zobrazení dynamického pohybu při průchodu KL cévou v cílené 

oblasti s možností perfuzního vyšetření. [22] 

 Dynamická sériová akvizice: Akvizice je založena na kontinuální rotaci zobrazovacího 

systému v gantry okolo těla pacienta ve stálé pozici pacientského stolu. Nevýhodou této 

akvizice je omezení vyšetření v kraniokaudálním směru. Současné CT přístroje umožňují 

záznam v kraniokaudálním směru v omezeném rozsahu 24–32 mm. Pouze systém  

,,Cone – beam CT‘‘ se 320 datovými stopami poskytují šíři zobrazení až 160 mm 

v kraniokaudálním směru. [14][22] 

 Multiplanární spirální akvizice dat. Během této akvizice je pacientský stůl v pravidelném 

pohybu skrze otvor v gantry s cyklicky danou periodou, která neovlivňuje časové rozlišení. 

[22] 

,,Pro zobrazení intrakraniálních cév postačuje rozsah 20 cm s časovým rozlišením 1000–1500 ms.‘‘ 

[22] 

U těchto akvizicí je pro dynamickou 4D CTA metodu zapotřebí malé objemy KL (30–50 ml 

s průtokem 5–6 ml/s). [17][22] 

 

6.1.1  Akvizice synchronizována s EKG signálem 

 

4D zobrazení je možné provést u dynamických dějů pomocí registrace s EKG signálem. [17] 
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,,Pomocí zpětné segmentace dat lze získat několik sérií vizualizací v různých fázích R-R intervalu.‘‘ 

[22] 

Toto dynamické projekce se provádějí u zobrazení věnčitých tepen srdce, srdečních chlopní a hrudní 

aorty. Aby bylo možné jednotlivé datové stopy kompletovat pro kvalitní zobrazení, je nutné používat 

akvizice s nízkým faktorem stoupání (pitch) současně s větším objemem podané KL (80–120 ml 

s průtokem 6–8 ml/s). [22] 

 

6.2  4D Postprocessing 

 

Zobrazení dynamických dějů metodou 4D CTA je možné pouze ve speciálně určeném softwarovém 

prostředí, ve kterém se načítají jednotlivé série fází průchodu KL s časovou informací. [22] 

,,Pro sjednocení časo – prostorových změn je používáno standartních postupů (algoritmů) pro 3D 

zobrazení, tedy VRT, MIP a planární zobrazení.‘‘ [22] 

Dynamické 4D zobrazení zahrnují také informace o časovém průtoku KL cílenou oblastí a tyto data 

lze využít pro analýzu perfuzního zobrazení. U vyšetření s EKG synchronizací je možné provést 

analýzu pohybu cévního systému pomocí zobrazení v jednotlivých fázích při průtoku KL, nebo jsou 

archivovány jednotlivé video smyčky dynamických dějů. [10][13][22] 

 

6.2.1  Syngo® InSpace4D® (,, Interactive real-time 4D fading ‘‘) 

 

Syngo® InSpace4D® patří mezi nejlepší dodatková rozšíření softwarového prostředí firmy Siemens® 

pro CT zařízení, jako je i zařízení Siemens Somatom Sensation 64 CT Scanner v Nemocnici Podlesí, 

a.s. Třinec. Syngo® InSpace4D® umožňuje diagnostiku a chirurgické plánování v reálném čase 

a v kombinaci s Volume ProGraphic akcelerátorem umožňuje rychlejší zpracování větších datových 

souborů. [35] 

Syngo® InSpace4D® nabízí 2D, 3D a 4D diagnostiku (Obrázek 32.) až 24 srdečních fází pro CT 

zařízení firmy Siemens® a mnoho dalšího, jako vylepšené grafické prostředí s lepším algoritmem pro 

filtraci kostí nebo analýzy zlomenin. [35] 

Velkou nevýhodou těchto dodatkových rozšíření je jejich cena, která se pohybuje v řádech statisíců. 

Přesná cena nesmí být uvedena z ochranných důvodů. [35] 
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Obrázek 32: Uživatelské prostředí programu Syngo InSpace 4D [35] 

 

6.3  Indikace 

První zkušenosti s dynamickým zobrazením metodou CTA byly snahy o provedení multifázového 

zobrazení jaterních a renálních nádorů, dále pak detekce krvácení v abdominální oblasti atd. [14][22] 

,,Skutečné 4D zobrazení bylo poprvé použito k zobrazení kinetiky levé komory srdeční.‘‘ [22] 

Hlavními indikacemi pro 4D zobrazení je v dnešní době zobrazení mozkové cirkulace v rámci 

akutního vyšetření, kdy během 30 fází zobrazení jsou načtena data celého mozku se zachycením 

arteriální, kapilární a venózní fáze. [22] 

,,Datová rekonstrukce dovoluje současně rekonstruovat obrazy perfuzního zobrazení a poté obrazů 

pro 4D CTA.‘‘ [22] (Obrázek 33., Obrázek 34., Obrázek 35.) 

Metoda 4D CTA přispívá k posouzení kolaterálního oběhu, odhalení trombózy a akutní mozkové 

ischémie. Většina dynamických 4D CTA zobrazení je prováděna v mělkém dýchání pacienta. [13] 

[14][22] 
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Obrázek 33: Zobrazení 4D perfuze mozku pomocí TBV mapy [34] 

 

 

Obrázek 34: Zobrazení 4D perfuze mozku [38] 
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Obrázek 35: Zobrazení 4D perfuze mozku [42] 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktická část 
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7 Návrh softwaru postprocessingu perfuze 

 

Pro realizaci praktické části jsme využili funkcí programu Matlab® pro zpracování původních obrazů 

perfuze mozku s podanou KL, do podoby tzv. image-postprocessingu. V uživatelském rozhraní 

GUIDE programu Matlab® jsme vytvořili soustavu zobrazovacích funkcí pro lepší diferenciaci  

a indikaci mozkové perfuze z vhodných pacientských dat, které byly pořízeny v Nemocnici Podlesí, 

a.s v Třinci na oddělení intervenční radiologie přístrojem Siemens Somatom Sensation 64 CT Scanner. 

Pro vizualizaci dynamické perfuze mozku v čase, jako návrh 4D postprocessingu, jsme použili metodu 

morphingu. Morphing je metoda plynulého přechodu počátečního  

a koncového snímku, nebo vybrané série snímků. Tuto metodu zobrazení jsme aplikovali na sérii 

axiálních obrazů pořízených v daném řezu během perfuzního vyšetření mozku metodou CTA. Cílem 

bylo vytvoření plynulé vizualizace plnění intrakraniálních cév KL v čase ze statických snímků  

a indikovat tak místo možné insuficience. Metoda umožňuje zcela přesně indikovat místo uzávěru 

intrakraniální tepny a vyvodit další důsledky insuficience. V interaktivním programového prostředí 

Matlab®, jsme implementovali morphingové sekvence z programu Free Morphing®. Toto spojení 

vedlo k vytvoření funkčního uživatelského rozhraní pro další analýzy perfuzních obrazů. Výsledky 

jsme ověřili s dostupnými perfuzními mapami. 

 

7.1 Morphing 
 

Metoda morphingu je definována jako přechod od vstupního obrazu A k výstupnímu obrazu B.  

U morphingu se musí zadat dvě předlohy (obraz A a obraz B), tudíž se vypočítávají dva obrazy. 

Obvykle je to založeno na algoritmech síťového nebo úsečkového warpingu. [47] 

 

Proces morphingu lze popsat těmito základními kroky [47]: 

 

 Definování poloh řídicích bodů v obraze A a B. 

 Definování počtu vygenerovaných snímků přechodu.  

 Algoritmus pro daný n-tý snímek vygeneruje interpolovanou síť z obrazů A a B poloh 

průsečíků, resp. koncových poloh bodů. Tato síť se poté aplikuje na obraz A a tím se získá 

obraz An. Tatáž síť se ještě aplikuje na obraz B a získá se obraz Bn. Poté jsou oba obrazy 

sečteny a získáváme tak požadovanou animaci (resp. sekvenci obrazů). 

 

Při morphingu je nejdůležitější zadání sítí, které by měly být podrobné, aby nedocházelo 

k nepříznivým změnám a efektům. Je pochopitelné, že čím víc jsou obrazy podobné, tím dosáhneme 

plynulejší proměny. Každý z objektů by také měl mít odpovídající velikost, aby nedocházelo k jejich 

zvětšování nebo zmenšování. Trojrozměrný morphing se provádí v modelovém prostoru a je 

jednoduchý u modelů se stejným počtem definujících prvků. [47] 
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7.1.1 Free Morphing® 

 

Proprieátrní software Free Morphing® jsme využili pro vytvoření kvalitní morphovací sekvence  

2 axiálních obrazů perfuze mozku (počáteční a koncový obraz po aplikaci KL – Obrázek 36). Pomocí 

funkce ,,Add Lines‘‘ jsme určili pevné body snímků. Nastavením parametru ,,Frames count‘‘ určíme 

počet snímků, tedy rychlost morphovací sekvence (čím vyšší číslo, tím detailnější a pomalejší 

sekvence). Vytvořenou animaci lze uložit v dostupných formátech. Pro vizualizaci perfuze touto 

metodou je dostačující využití 2 axiálních CT obrazů perfuze ve stejném řezu, tzn. počáteční obraz 

před podáním KL a koncový s viditelnou úplnou perfuzí mozkové tkáně.  

 

Software Free Morphing® je dostupný ke stažení na adrese:  

http://free-morphing.software.informer.com/download/ 

 

 

 

Obrázek 36: Výsledné sekvence mozkové perfuze prostřednictvím morphingu v programu  

Free morphing® [zdroj vlastní] 

 

  

http://free-morphing.software.informer.com/download/
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7.2 Brain perfusion imageprocessing (BPI) 
 

Navržené uživatelské rozhraní jsme nazvali ,,Brain perfusion imageprocessing‘‘ (BPI) a je 

koncipováno jako prostředí pro zpracování vybraných perfuzních snímků, k přesnější indikaci  

a zobrazení perfuze velkých intrakraniálních tepen (Obrázek 37.).  

 

Uživatelské rozhraní programu ,,Brain perfusion imageprocessing‘‘ je rozděleno do 3 hlavních částí: 

 

 Original perfusion – oblast původních perfuzních CT snímků, či barevných perfuzních 

map. 

 Processes perfusion – oblast zobrazení postprocessingu vybraných perfuzních obrazů 

 Morphed perfusion – oblast výběru a zobrazení vytvořené morphovací sekvence. 

 

Při výběru vstupních obrazů určené k postprocessingu lze vybrat jak barevné perfuzní mapy,  

tak axiální CT snímky po aplikaci KL v daném řezu (doporučováno). Po stisku tlačítka 

,,Load perfusion‘‘ se zobrazí prohlížeč knihovny souborů, odkud můžeme vybírat uložené perfuzní 

snímky ve vybraných formátech. Vybrané snímky se zobrazí v okně ,,Original perfusion‘‘. V panelu 

,,Function‘‘ zvolíme vhodnou metodu automatizovaného zpracování vybraného obrazu. Výsledný 

obraz se zobrazí v okně ,,Processed perfusion‘‘. Jednotlivé zpracované obrazy lze vrátit do výchozí 

podoby volbou ,,Reset‘‘. Pomocí ,,Clear all‘‘ lze obrazy z okna odstranit. Pro výběr sekvence 

morphingu perfuzního vyšetření slouží funkce ,,Load morphed perfusion‘‘ a tlačítkem ,,Play 

sequence‘‘ spustíme sekvenci, které se nám zobrazí v novém dialogovém okně (Obrázek 48.,  

Obrázek 49.). 

 

Všechny tyto funkce vedou k lepšímu zobrazení, rozlišitelnosti jednotlivých struktur, nasycení, 

průchodnosti cév a celkovému posouzení perfuze mozku. Jako primární vstupní data doporučujeme 

perfuzní CT snímky. Program umožňuje rovněž analyzovat i výsledky barevných perfuzních map.  

Program BPI je možné spustit rovněž jako samostatnou aplikaci na Vašem počítači bez nutnosti 

instalace programu Matlab®. 
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Obrázek 37: Základní podoba uživatelského rozhraní BPI navrhnuto pro image-processing mozkové 

perfuze [zdroj vlastní] 

 

7.2.1 Panel ,,Function‘‘ 

 

Panel ,,Function‘‘ slouží k lepšímu a přehlednějšímu uspořádání postprocessingových funkcí tohoto 

programu a je umístěn mezi okny ,,Original a Processed perfusion‘‘ (Obrázek 37.).  

První funkcí, kterou zde můžeme použít je ,,Color reverse‘‘, která bude z indikačního hlediska lékaři 

často využívána. Je založena na principu vytvoření negativu původního snímku (Obrázek 38.) pro 

lepší čitelnost a detekci intrakraniálních cév naplněné KL. Tato funkce je založena na jednoduchém 

algoritmu. Jednotlivá obrazy perfuzí jsou definovány číslem 1 pro světlé pixely a 0 pro tmavé pixely, 

Negativ původního zobrazení tedy vzniká odečtením jednotlivých pixelů od -1 a tím získáme výsledný 

obraz.  
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Obrázek 38: Zobrazení původního snímku mozkové perfuze (vlevo) a po použití funkce 

,,Color reverse'' (vpravo) [zdroj vlastní] 

 

Funkce ,,Black – White‘‘ vytváří černobílý binární snímek z původního vybraného snímku perfuze 

(Obrázek 39.). Toto zobrazení pomáhá k lepšímu zobrazení intracerebrálních komor a míst s nejnižší 

intenzitou pixelů původního perfuzního snímku, tedy míst, která nebyla perfundována a v daném řezu 

protkána cévami. Funkce je založena na práhování Otsu‘s metodou a převedení snímku do binární 

podoby.  

 

Obrázek 39: Zobrazení původního snímku mozkové perfuze (vlevo) a po použití funkce 

,,Black - White'' (vpravo) [zdroj vlastní] 
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Pomocí funkce ,,Threshold‘‘ zobrazíme inverzní snímek perfuze funkce ,,Black – White‘‘  

(Obrázek 40.), neboli převedení jedniček na nuly a nul na jedničky binárního snímku z důvodu lepší 

čitelnosti a detekce. Rovněž dojde k detekci hran jednotlivých pixelů a odstranění jejich výplně. 

 

 

 

Obrázek 40: Zobrazení původního snímku mozkové perfuze (vlevo) a po použití funkce 

,,Threshold‘‘ (vpravo) [zdroj vlastní] 

 

 

Funkcí ,,Histogram‘‘ dojde k vytvoření histogramu pro vizualizaci rozložení jednotlivých odstínů šedi 

v původním perfuzním snímku (Obrázek 41.). Histogram je sloupcový graf pro zobrazení rozložení 

jasů vybraného snímku v odstínech šedi, kde na ose x jsou intervaly stupňů šedi a na ose y jsou 

zobrazeny četnosti výskytu daných intervalů. Pro analýzu mozkové perfuze je stěžejní, aby zobrazené 

intervaly, s největší četností, byly zobrazeny od středních tónů až po ty nejsvětlejší, což je ukazatelem 

fyziologické mozkové perfuze. Tato funkce je dodatková a nemá žádný význam na indikaci perfuze.        
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Obrázek 41: Zobrazení původního snímku mozkové perfuze (vlevo) a po použití funkce 

,,Histogram‘‘ (vpravo) [zdroj vlastní] 

 

Důraz na diagnostický význam má funkce ,,Edge detection‘‘, tedy detekce hran původního perfuzního 

snímku Cannyho metodou. Po vybrání této funkce se v novém dialogovém okně (,,Figure‘‘) zobrazí 

výsledný obraz pro detekci celkové mozkové tkáně (Obrázek 42.) a její členění. V okně ,,Processed 

perfusion‘‘ dojde k zobrazení detekovaných hran komorových míst (Obrázek 43.). 

 

Obrázek 42: Zobrazení funkce ,,Edge detection'' mozkové tkáně z původního perfuzního snímku 

[zdroj vlastní] 
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Obrázek 43: Zobrazení původního snímku mozkové perfuze (vlevo) a po použití funkce 

,,Edge detection'' (vpravo) [zdroj vlastní] 

 

Funkce ,,Complement‘‘ umožňuje dva typy zobrazení. Při postprocessingu původního perfuzního CT 

snímku dojde k zobrazení intrakraniálních cév, tedy pouze těch částí, které mají nejvyšší denzitu, nebo 

jasu (Obrázek 45.). Při postprocessingu barevných perfuzních map dojde k zobrazení pouze míst 

s ideální perfuzní motkové tkáně (zelená barva na CBV mapě a žlutá na TTP mapě), což vede ke 

zlepšení detekce patologického stavu (Obrázek 44., kde vidíme barevnou TTP perfuzní mapu 

s červeným ložiskem ucpání v pravé hemisféře a následně po postprocessingu pouze perfundovaná 

místa černou barvou). 
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Obrázek 44: Zobrazení původního snímku barevné perfuzní mapy TTP (vlevo) a po použití funkce 

,,Complement‘‘ (vpravo) [zdroj vlastní] 

 

 

Obrázek 45: Zobrazení původního snímku mozkové perfuze (vlevo) a po použití funkce 

,,Complement‘‘ (vpravo) [zdroj vlastní] 

 

Poslední funcí v panelu ,,Function‘‘ je funkce ,,Boundaries‘‘, která slouží pro ohraničení jednotlivých 

struktur perfuzního snímku, či barevné perfuzní mapy. Při postprocessingu obrazu perfuzního CT 

dojde k zobrazení struktury mozkové tkáně s potlačením intrakraniálního systému cév v okně 
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,,Processed perfusion‘‘ (Obrázek 46.). Při postprocessingu barevných perfuzních map dojde 

k vyznačení jednotlivých perfuzních ložisek v každém druhu zobrazení (Obrázek 47.), které tato 

funkce umožňuje. Opět pomocí této funkce dojde ke zlepšení čitelnosti a indikace mozkové perfuze. 

 

 

Obrázek 46: Zobrazení původního snímku mozkové perfuze (vlevo) a po použití funkce 

,,Boundaries‘‘ (vpravo) [zdroj vlastní] 

 

 

Obrázek 47: Zobrazení barevné mapy TTP mozkové perfuze (vlevo) a po použití funkce 

,,Boundaries‘‘ (vpravo) [zdroj vlastní] 
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7.2.2 Další funkce BPI 

 

Pod panelem ,,Function‘‘ je umístěno tlačítko ,,Reset‘‘, jehož funkcí je vrátit upravený obraz perfuze 

do původní podoby. Není nutné po použití kterékoliv funkce obraz resetovat, aby nedošlo k jeho 

ovlivnění předešlou funkcí, jelikož zdrojem image-postprocessingu jsou vždy původní obrazy perfuze, 

které jsou zobrazeny v okně ,,Original perfusion‘‘. 

,,Save‘‘ tlačítko umístěné pod tlačítkem ,,Reset‘‘ slouží k uložení nového image-postprocessingu 

obrazu perfuze ve formátu ,,*.bmp‘‘. Po stisku tohoto tlačítka se otevře knihovna souborů a obsluha 

může vybrat kterékoliv místo na disku pro uložení tohoto obrazu. 

,,Clear all‘‘ tlačítko vymaže všechny nahraná a upravená data (obrazy i proměnné) v uživatelském 

rozhraní BPI a tlačítkem ,,Close all‘‘ dojde k zavření BPI rozhraní. 

Tlačítko ,,New window‘‘ umožní zobrazení postprocessingu perfuze mozku v novém, větším 

dialogovém okně (,,Figure‘‘), což umožňuje lepší a detailnější zobrazení jednotlivých struktur. 

Tlačítka ,,Clear all‘‘ a ,,Close all‘‘ jsou rovněž doplněna funkcí dotazu, zda si opravdu přejete smazat 

či uzavřít program BPI.  

 

7.2.3 Morphed perfusion 

 

Poslední funkcí programu BPI je zobrazení morphovací sekvence perfuze mozkové tkáně, která byla 

vytvořena prostřednictvím programu Free Morphing® ve formátu ,,*.avi‘‘. Stiskem tlačítka  

,,Load morphed perfusion‘‘ dojde k otevření knihovny souborů, kde je možné zvolit pouze soubory s 

příponou ,,*.avi‘‘. Následným výběrem a potvrzením dojde k načtení zvolené sekvence a stiskem 

tlačítka ‚,Play sequence‘‘ dojde k jejímu přehrání v novém dialogovém okně (,,Figure‘‘). Sekvenci je 

možné znova přehrát opětovným stiskem tlačítka ‚,Play sequence‘‘. 
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Obrázek 48: Zobrazení původního snímku barevné perfuzní mapy TTP (vlevo) a morphovací sekvence 

v novém dialogovém okně [zdroj vlastní] 

 

 

Obrázek 49: Zobrazení původního snímku mozkové perfuze (vlevo) a morphovací sekvence v novém 

dialogovém okně [zdroj vlastní] 
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Závěr 

 

Hlavním bodem zadání této bakalářské práce byl návrh softwarového řešení pro 4D CTA 

postprocessing. Práce uvádí souhrn současných možností CTA vyšetření, limitací a indikací se 

zaměřením na 4D způsob zobrazení. Po vyhotovení rešerše a zhodnocení současného stavu 

problematiky byly stanoveny hlavní cíle a postup realizace požadavku Oddělení intervenční radiologie 

Nemocnice Podlesí, a. s. v Třinci. Bakalářská práce je pro přehlednost rozdělena na část teoretickou 

a praktickou. V praktické části je řešena problematika kvantifikace perfuzního vyšetření mozku 

prostřednictvím metody CTA s následným postprocessingem vybraných pacientských dat, které 

poskytla Nemocnice Podlesí, a. s. v Třinci. V tomto ohledu patří velký dík panu MUDr. Michalovi 

Kodajovi, který velmi ochotně spolupracoval a dohlížel na správnost náplně této práce z lékařského 

hlediska. 

Teoretická část je zaměřena především na objasnění základních informací z oblasti cévní anatomie, 

výpočetní tomografie a samotného CTA vyšetření s nutným podáním kontrastních látek a následným 

postprocessingem získaných dat do podoby 3D a 4D zobrazení se zaměřením na perfuzní vyšetření 

mozku. Důležité rovněž bylo vysvětlení významu jednotlivých barevných perfuzních map a jejich 

vyhodnocení z pohledu indikace lékařem, jelikož jednotlivé perfuzní mapy jsou založeny na zobrazení 

rozdílných parametrů mozkové perfuze, jako jsou objem (CBV mapa), průtok (CBF mapa) a rychlost 

cirkulace (TTP mapa). Jednotlivá perfuzní vyšetření se provádějí zobrazovací metodou CT ve 2 

axiálních řezech, během kterých jsou pořízeny 2 sady dat, na kterých je možné pozorovat a vyhodnotit 

perfuzi mozkové tkáně. Takto pořízená data jsou dále zpracovávána metodou postprocessingu a právě 

touto problematikou jsme se zabývali v praktické části. Náplní praktické části byl návrh softwaru 

postprocessingu dat vycházející z metody 4D zobrazení – tedy zobrazení v čase. Jako vhodnou 

možnost pro další postprocessing byla vybrána metoda morphingu, což je přechod od vstupního 

obrazu A k výstupnímu obrazu B. Prostřednictvím této metody lze simulovat zobrazení plnění 

intrakraniálních cév kontrastní látkou tzv. v čase. Metoda morphingu byla realizována na platformě 

proprietárního softwaru Free Morphing®, ve kterém byly vytvořeny morphovací sekvence perfuze 

mozku z vhodných pacientských dat. Tyto sekvence byly poté implementovány do speciálně 

vytvořeného uživatelského prostředí (GUI) v programu Matlab
®
 – ,,Brain perfusion 

imageprocessing‘‘. Toto uživatelské prostředí je koncipováno na tři základní části. První část je 

zaměřena na zobrazení původního perfuzního snímku, který umožňuje obsluze výběr daného snímku. 

Další část je určena pro image-postprocessing perfuzního snímku, která prostřednictvím několika 

funkcí usnadňuje indikaci celkové perfuze, či odhalení patologie v oblasti intrakraniálního systému. 

Třetí část umožňuje zobrazení uložené morphovací sekvence, které jsou procesovány ze stejných 

pacientských dat, které byly použity pro image-postprocessing. Vytvořený program ve formátu *.exe 

byl nainstalován na vybrané PC stanice na Oddělení intervenční radiologie Nemocnice Podlesí, a. s. 

v Třinci, kde je úspěšně testován v klinické praxi. Na základě pozitivního hodnocení je tento program 

velice přínosný z hlediska posouzení mozkové perfuze. 
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Závěrem je třeba uvést, že toto téma je natolik obsáhlé a dynamické, že nabízí tuto problematiku dále 

rozvíjet a zdokonalovat v diplomové práci, ve které by byl řešen zejména vývoj algoritmu pro 

posouzení výsledku barevných perfuzních map v souladu s klinickými požadavky pro tzv. oblasti 

zájmu (ROI), tzn. přiřadit každé barvě numerickou hodnotu a vytvořit klasifikační perfuzní skupiny 

dle rozsahu insuficience mozkové perfuze a na tomto podkladě predikovat možnost obnovy nervových 

buněk. 
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