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Abstrakt 

Návrh a realizace algoritmu pro vyhodnocení změn rozložení vnitřních struktur v obraze a 

provedení experimentálních měření na reálných datech. 

Na základě stanoveného cíle byli vybráni pacienti, kteří podstoupili vyšetření počítačovou 

tomografii (dále jen CT) a opakované CT vyšetření z důvodu přeplánování. Do měření byli 

zahrnutí dva pacienti. Výzkum je limitován tím, že vzorek pacientů podstupujících toto 

vyšetření dvakrát během léčby je velmi malý. Výzkum byl prováděn ve spolupráci 

s onkologickým oddělením Fakultní nemocnice Ostrava. 

Tělesné struktury, na které je zaměřena terapie, během léčby mění svou velikost a polohu. 

Dochází ke zmenšení ozařovaného objemu. Z výsledků vyplývá, že rozdíl v objemech mezi 

prvním a druhým vyšetřením je signifikantní (při dodržení podmínky stejné polohy pacienta 

během vyšetření). Tento rozdíl v objemech činil u prvního pacienta 45,4 %, u druhého  

20,5 %). Tyto výsledky můžou mít vliv na průběh celé léčby a také na případné následky. Na 

základě těchto výsledků lze doporučit v takovýchto případech návrh nového léčebného plánu.  

 

Klíčová slova: MATLAB, adaptivní radioterapie, cílový objem, počítačová tomografie. 

 

Abstract 

Design and implementation of the algorithm to evaluate changes in the distribution of internal 

structures in the image and performance ofexperimental measurements on real data. 

Based on the stated objectives were selected patients who underwent computed 

tomography examination (hereinafter referred to as CT) and repeated CT scansbecause 

of replanning. The measurements were the inclusion of two patients. The research 

is limited by the sample of patients undergoing this test twice during thetreatment is 

very small. The research was conducted in collaboration with the oncologydepartment 

of University Hospital Ostrava. 

Physical structure, which is focused therapy, during therapy changing its size andlocation. There 

is a reduction in irradiated volume. The results show that the difference in volume between the 

first and second examination is significant (at the same position that the condition of the patient 

during the examination). This difference in the volumes of thefirst patient was 45.4%, the 

sekond 20.5%). These results can affect the entire course of treatment and the potential 

consequences. Based on these results can be recommended in such cases, theproposal for a 

new treatment plan. 

 

Keywords: MATLAB, adaptive radiotherapy, target volume, komputer thomography. 



 

 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

1D Jednodimenzní 

2D Dvojdimenzní 

3D Trojdimenzní 

ART Adaptivni radioterapie 

cGy Centy gray - jednotka  

CTV Clinikal Target Volume (klinický cílový objem) 

DART Dynamic Adaptive Radiotherapy (dynamická adaptivní radioterapie) 

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine 

EPID Electronic Portal Image Device (elektronický portálový zobrazovací systém) 

GTV Gross Tumor Volume (nádorový objem) 

IGRT Image-Guided Radiation Therapy (obrazem řízená radioterapie) 

IMAT Intensity Modulated Arc Therapy (rotační terapie se současnou modulací 

intenzity) 

IMRT Image Modulated Radiation Therapy (radioterapie s modulací  intenzity) 

IV  Ozařovaný objem  

kV Kilo volt - jednotka napětí 

LoG Laplacián Gaussián operátor 

MLC Multi lift colimator (mnoho listový kolimátor) 

mMLC  Mikro multi lift colimator (mikro mnoho listový kolimátor) 

MV Mega volt - jednotka napětí 

OBI On-Board Imager System 

PET Pozitronová emisní tomografie 

PTV Plánovací cílový objem  

ROI Region of interest (oblast zájmu) 

RPM Real-Time Position Management 

RTG Rentgen 

SPECT Jendofotonová  emisní tomografie 

TV Léčeny objem 

VMAT Volumetric Modulated Arc Therapy 

Ф   Značka pro směr hrany 

Ѱ   Značka pro směr gradientu 

Ѳ  Značka pro okolí zkoumaného bodu 

   Značka pro vektorová veličina gradientu 

Π  Hladina povrchového??? Křivosti 
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Úvod 

 

Během radioterapie metodou IMRT je nutné zajistit správné dodání léčebné dávky přímo do 

léčeného ložiska. Z toho vyplývá, že je zapotřebí co nejpřesnější konturování cílového objemu, 

ale také kritických orgánů, které nesmí byt přezářené. V opačném případě hrozí nárůst toxicity. 

 

Velmi důležitá je verifikace polohy ozařovaného objemu. To lze realizovat pomoci MV 

nebo kV portálem, ale taky pomoci cone-beam CT. 

 

Při radioterapii může dojít v průběhu léčby ke změnám vnitřních struktur. Změny mohou 

byt jak z důvodu zmenšení nádorové masy, otoku vlivem poradiační reakce nebo taky vlivem 

změny tělesné hmotnost, což vede ke změně v rozložení dávky, nebezpečí nedostatečného 

ozáření ložiska, nebo může vést k ozáření zdravých tkání. V takovýchto případech je řešením 

přeplánovaní na základě nového CT vyšetření. 

 

Při použití orfitové fixace lze očekávat konstantní polohu kostěných struktur. Z tohoto 

důvodu není problémem provést fůzi kostěných struktur a lze tak vyhodnotit případné změny na 

měkkých tkáních.
[1]
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1 Cílový objem 

Při stanovení cílového objemu využívala radioterapie během svého vývoje nejrůznější 

zobrazovací techniky: skiagrafické snímky, scintigrafické zobrazení, lymfografii, angiografii, 

ultrazvuk. Rozšířeným přístupem se nyní stala počítačová tomografie, ke které v posledních 

letech přibyly magnetická rezonance, PET a SPECT. 
[2] 

Pro úspěšnou kurativní radioterapii je zapotřebí aplikovat letální dávku záření nejen do 

vlastního objemu makroskopicky zjištěného nádorového ložiska (tzv. GTV - Gross Tumor 

Volume), ale i do těch sousedních oblastí, v nichž by již mohl být mikroskopický rozsev 

nádorových buněk. Ozařovaný cílový objem proto zvětšujeme o tzv. bezpečnostní lem (vzniká 

tzv. klinický cílový objem CTV - Clinical Target Volume). V důsledku fyziologických změn 

polohy cílového objemu (např. vlivem dýchání, peristaltiky, plnění dutin) a rizika, že pacient  

při frakcionovaném ozařování zaujme odlišnou polohu, bývá někdy potřeba dále rozšířit 

klinický cílový objem o tzv. polohový lem. Vzniká tím výsledný plánovaný cílový objem PTV 

(Planning Target Volume), který se zakresluje do ozařovacího plánu. 
[2] 

V případě samostatné nebo konkomitantní chemoradioterapie platí pro určování cílových 

objemů stejná doporučení. 

 

Nádorový objem GTV  - je určen rozsahem tumoru s postiženými lymfatickými uzlinami 

(viz obr. 1). Klinický cílový objem CTV  - je tvořen objemem GTV  s části okolních orgánů a 

tkání s možným mikroskopickým šířením (obvyklý lem od okraje nádoru kraniokaudálně je 3-4 

cm, laterálně 1 cm, v případě uzlin je lem 0,5-1 cm viz obr. 1). Plánovací cílový objem  PVT – 

geometrický objem, který je definován proto, aby bylo možné zvolit vhodné velikosti a 

uspořádáni ozařovacích svazků. Bere se v úvahu účinek všech možných geometrických změn a 

nepřesností, aby bylo zajištěno, že cely CTV bude ozářen předepsanou dávkou. Bezpečnostní 

lem kompenzující nepřesnost pohybem (dýchaní, naplň močového měchýře nebo konečníku). 

V případě kožních nádoru PTV = CTV a v plicních nádoru PTV > CTV. Schematické 

rozložení poloh cílových oblastí je zobrazeno na obrázku číslo 1).
 [2]

 

 

 
Obrázek 1: Cílový objem

[2]
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Léčený objem TV – je to objem, jenž je obklopen 95% izodozou (křivky, které spojují místa se 

stejnou hodnotou dávky
[19]

), která je zvolena k dosažení léčebného záměru.  Z důvodu 

nedokonalosti ozařovacích přístrojů, nelze docílit zvolené dávky v PTV, proto zavadíme TV. 

Záleží také na technice ozáření (počtu polí, klínu).
 [2]

 

Ozařovaný objem IV – je to tkáňový objem, který je ozářen dávkou, která je  považovaná 

vzhledem tolerancí zdravé tkáně za významnou. 

 

Adjuvantní radioterapie – objem GTV se nestanovuje. Ostatní objemy jsou stejné jako 

v případě kurativní radioterapie, neurčuje se PTV  ani CTV.  

 

Paliativní radioterapie -  Objemy pro plánování paliativní radioterapie se určují 

individuálně, podle rozsahu nádoru a celkového stavu nemocného. 
[2]

  

 

 

1.1 Biologický lem 

 
Stanovení biologického lemu je nejobtížnější a nejvíce subjektivní část celého procesu 

plánování, je založen na údajích zjištěných při klinických vyšetřeních, při operaci a na 

klinických zkušenostech plánujícího lékaře a týmu.
 [3]

 

V praxi se vyskytnou situace, kdy nádor, včetně svého biologického lemu, mění polohu 

v závislosti na pohybech pacienta vyvolaných fyziologickými pochody (např. dýcháním, 

polykáním, plněním močového měchýře). Dále se může měnit obrys těla pacienta při ozařování 

a tím poloha kožních značek, rovněž poloha pacienta nemusí být vždy přesně reprodukovaná při 

frakcionovaném ozařování. Vzhledem k těmto faktorům je nutné dále rozšířit klinický cílový 

objem o další lem tzv. polohový lem. 

Polohový lem může být malý a nevýznamný, ale v řadě případů musí být velký a při jeho 

nerespektování může dojít k významným geometrickým chybám.
[3]
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2 Historický vývoj verifikačních metod 
 

2.1 Verifikace podle kobaltogramu 
 

Od počátku radioterapie se lékaři spolu s fyziky snažili nalézt způsob, jak ověřit správnou pozici 

plánovaně ozařované lokality ve vztahu k pacientovi. Pro radioizotopové (nejčastěji kobaltové) 

ozařovače (hojně využívané v minulosti) nám k verifikaci slouží snímek pořízený na ozařovně, 

tzv. kobaltogram. Pod pacienta je na ozařovně umístěna kazeta s filmem. Poté se velmi malou 

dávkou (v řádu cGy) ozáří pole. 
[4]

 

2.2 Verifikace podle rentgenového snímku 
 

Velikost dávky je závislá na poloze a velikosti pole, ale i na předozadním rozměru pacienta. 

Kazeta je vyvolávána stejným způsobem jako klasické rentgenové snímky. Po vyvolání snímku 

můžeme zkontrolovat vztah mezi ozařovaným objemem a polohou pacienta a eventuálně během 

příštího ozáření korigovat výraznější odchylky. Taková verifikace je časově i personálně velmi 

náročná, dále obraz, který dostaneme, je pouze v dvojrozměrné rovině, nepočítá s třetím 

rozměrem, a výsledek verifikace není vždy zaručen - snímek může být například přeexponován, 

a být tedy nediagnostikovatelný.
 [4]

 

 

2.3 Verifikace pomocí megavoltážního detektoru 

Další posun a krok vpřed v možnostech verifikace nastal s rozvojem lineárních urychlovačů. 

Radiografická metoda, tzv. elektronický portálový zobrazovací systém (EPID, Electronic Portal 

Image Device), což je plošný detektor megavoltových MV fotonů tvořený maticí detektorů 

(ionizační komory, amorfní silikon),  je umístěn pod pacientem, naproti zdroji terapeutických 

MV fotonů. 
[4]

 

Po ustálení polohy pacienta pod urychlovačem podle značek a pozičních laserů se pořídí 

MV rentgenová předozadní projekce ozařované oblasti těla. K pořízení snímku je třeba velmi 

málo záření z urychlovače. Tento MV snímek se následně porovná s tzv. digitálně 

rekonstruovaným rentgenogramem (DRR), což je numericky vypočtený snímek ze série CT 

snímků (3D modelu pacienta) odpovídající dané projekci. Tato verifikace je znázorněna na 

obrázku číslo 2 - portálové zobrazení pánve v předozadní a boční projekci se zakreslením 

ozařovaného objem.
 [4]
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Obrázek 2: Verifikace pomoci portálového zobrazení.

 [4]
 

 

MV snímek pořízený pomocí EPID je podstatně méně kontrastní, než odpovídající DRR, 

které bylo spočteno z CT snímků pořízených pomocí kilovoltážní (kV) rentgenky. Přesto jsou 

na MV snímku jasně viditelné např. struktury kostí, které umožňují korigovat pozici stolu tak, 

aby odpovídala kostním strukturám na odpovídajícím DRR. Pomocí předozadní projekce je 

možné korigovat longitudinální a laterální odchylku. Pro vertikální korekci je třeba dalšího páru 

MV snímek-DRR odpovídající laterální projekci pacienta. Radiografická verifikace výrazně 

zpřesňuje nastavení pacienta (~2 mm), dávka potřebná k pořízení dvojce snímků je 4-16 cGy. 
[4]

 

Tento způsob verifikace v sobě skrývá oproti kobaltogramu velká pozitiva, přesnost a 

rychlost vytvoření obrazu a jeho reprodukovatelnost. Existují ale i nevýhody - tak jako u 

kobaltogramů je obraz pouze v 2D rovině, pro vertikální verifikaci je potřeba vytvořit další 

snímek. Dále fyzikální omezení v kvalitě MV snímku, které je patrné zvláště při verifikaci v 

oblasti měkkých tkání, a sice nevelká, ale přesto zvýšená radiační zátěž při užívání MV 

fotonů. 
[4] 
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3 Radioterapeutické metody 
 

Radioterapii lze provádět mezi jinými pomocí metody IMRT a IGRT. V následujících 

kapitolách jsou tyto metody popsány podrobněji.  

 

3.1 IMRT - Radioterapie s modulovanou intenzitou svazku 
 

K dosažení lepší homogenity ozáření nádoru se do svazků záření vkládají vhodně tvarované 

klínové filtry, vykrývací bloky a clony, či kolimárory vymezující velikost pole. Tyto clony byly 

rozděleny na samostatně pohyblivé segmenty a byl zkonstruován velmi flexibilní 

mnoholamelový kolimátor (MLC - Multi Leaf Collimator), nasazený na výstup fotonového 

svazku brzdného záření z urychlovače. 
[5]

 

 

Na obrázku číslo 3 jsou vyobrazeny druhy kolimátorů. Jsou to elektronicky 

regulovatelné kolimátory pro precizní radioterapii s modulovaným svazkem IMRT. 

a) Mnoholamelový kolimátor MLC pomocí motoricky posunovaných stínících 

lamel umožňuje flexibilně tvarovat (modulovat) svazek záření z urychlovače pro 

radioterapii s modulovaným svazkem IMRT. 

b) Mikro-MLC (mMLC) - miniaturizovaný MLC jako nástavec ke standardní 

ozařovací hlavici s MLC, pro terapii úzkými ostře kolimovanými svazky. 

c) Binární (bipolární) MLC pro tomoterapii.  

d) Iris-kolimátor s elektronicky (motoricky) regulovanou velikostí otvoru - 

aperturou - může nahradit celou sadu pevných kolimátorů s kruhovými otvory 

různých průměrů u kybernetického gama-nože. 

 

Kolimátory MLC mají větší počet lamel (cca 60-120) tloušťky 5-10mm, které se 

pomocí elektromotorků mohou nezávisle posunovat. Tím je možno vytvořit otvor libovolného 

tvaru pro svazek záření, popř. vytvořit několik otvorů, rozdělujících svazek do několika částí. 

Okraje lamel bývají vhodně tvarovány, aby kopírovaly rozbíhavý ozařovací svazek s cílem 

omezení "polostínu". Celý kolimátor se dále může otáčet. Elektromotorky pohánějící lamely 

jsou počítačově řízeny a MLC kolimátor je elektronicky tvarovatelný. 
[5]

 

 

Ozáření se aplikuje z několika směrů, přičemž se během ozáření pomocí elektromotorků 

mění pozice jednotlivých lamel kolimátoru - dochází k modulaci intenzity svazku, a tím i dávky 

v jednotlivých částech ozařovaného objemu. Svazek záření je jakoby rozložen na jednotlivé 

paprsky s různou intenzitou. Kombinací více takto modulovaných polí z různých směrů se 

dosahuje optimálnějšího rozložení dávky, selektivního ozáření cílové tkáně při lepším šetření 

okolních tkání a kritických orgánů, které se vycloní vhodným tvarováním MLC. Takovým 
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způsobem je možné ozářit i nepravidelné nádory při maximálním šetřením zdravých tkání i v 

okolí nádoru. Metoda je označena zkratkou IMRT (Intensity Modulated Radio Therapy - 

radioterapie s řízenou intenzitou svazku). Zajišťuje to konstrukce speciálních kolimátorů MLC, 

které upravují (tvarují, modulují) svazek záření při výstupu z ozařovače lineárního 

urychlovače.
[5]

 

 

 

 

 

Obrázek 3. Druhy kolimátorů 
[5]

 

 

 

 

Z hlediska časového řízení může modulace ozařovacího svazku probíhat ve dvou 

režimech: 

 

1) Přerušovaný režim (step-and-shoot), kdy jsou lamely kolimátoru v pohybu jen v 

přestávkách mezi ozařováním. Kolimátor MLC vytvaruje požadovaný otvor, přes nějž se 

provede ozáření. Pak se lamely přesunou do další pozice, kolimátor se pootočí nebo se změní 

úhel na gantry a proběhne další dávka ozáření.
 [5]

 

 

2) Kontinuální režim (dynamický) - lamely kolimátoru se plynule pohybují během 

ozařování. Pohyb lamel kolimátoru v synchronizaci s otáčením kolimátoru a celého ozařovače 

na gantry je elektronicky řízen pomocí příslušného softwaru. Podle ozařovacího plánu tak při 

otáčení ozařovače na gantry (postupně o 360°) se mění dávkový příkon a je ozařováno 

modulovaným svazkem. Tento způsob se někdy označuje jako Intensity Modulated Arc 

Therapy (IMAT) – intenzitně modulovaná úhlová radioterapie. 
[5]
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Další zdokonalení tohoto systému se označuje jako AMCBT (Arc-Modulated Cone Beam 

Therapy) - úhlově modulovaná terapie kuželovými svazky, nebo VMAT (Volumetric 

Modulated Arc Therapy) - objemově modulovaná oblouková terapie. Obsahuje ozařovací 

svazek (řízeně modulovaný MLC-kolimátorem) a řízenou rotaci ozařovače kolem pacienta. U 

některých systémů je průběžně modulována i primární intenzita svazku pomocí regulace toku 

elektronů v lineárním ozařovači. Je možný rovněž řízený posun lehátka s pacientem a natáčení 

gantry ozařovače. Díky dalšímu, úhlově-intenzitnímu stupni volnosti (je k dispozici větší počet 

jemně nastavitelných úhlů ozařovacího paprsku s individuálně nastaveným tvarem a intenzitou 

svazku) se dosahuje dalšího zlepšení selektivity radiační dávky dopravené do cílové tkáně a též 

zkrácení ozařovacího času.
 [5]

 

 

 

Vedle standardního kolimátoru MLC se používají jeho dvě modifikace: 

 

Mikro-MLC (mMLC) - miniaturizovaný mnoholamelový kolimátor pro ozařování úzkými 

ostře kolimovanými svazky při tzv. stereotaktické radioterapii. Používá se většinou jako 

nástavec upevněný na standardní ozařovací hlavici s MLC pro radioterapii s modulovaným 

svazkem IMRT (obr. 3b).
 [5]

 

 

Binární MLC (Binary MLC)  - je ve tvaru štěrbiny s větším počtem (64) lineárně řazených 

lamel, které se otvírají a zavírají, čímž modulují svazek v rovině transverzálního řezu (obr. 3c). 

Používá se při tzv. tomoterapii. Lamely u binárních MLC se pohánějí elektromagneticky nebo 

pneumaticky, čímž se dosahuje velmi rychlé odezvy otvírání a zavírání lamel (desetiny 

sekundy).
 [5]

 

 

3.2 IGRT - Radioterapie řízená obrazem 

 

Ještě pokročilejší ozařovací technologií je IGRT (Image-Guided Radiation Therapy) - 

radioterapie řízená (navigovaná) obrazem, která kombinuje ozařovací techniku IMRT se 

zobrazovací technikou. Umožňuje zobrazení cílového objemu a okolních struktur pomocí 

zobrazovacího zařízení, spojeného s ozařovačem. Ozařovač je vybaven přídavným RTG 

zobrazovacím systémem (tzv. OBI - On-Board Imager System), který se využívá pro přesnou 

kontrolu polohy pacienta a cílové tkáně před ozařováním (před každou ozařovací frakcí). Před 

ozářením se na ozařovači provede CT zobrazení s široce kolimovaným kónickým svazkem X-

záření (cone-beam CT), který prozařuje pacienta a dopadá na zobrazovací flat-panel. Vzniklý 

obraz se srovná s výchozím CT snímkem ze simulátoru a v případě potřeby se provede příslušná 
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korekce polohy, při větších rozdílech i změna v ozařovacím plánu. Umožňuje to eliminaci chyb 

v polohování pacienta mezi jednotlivými ozařovacími frakcemi, příp. i změn polohy a velikosti 

cílové tkáně a okolních anatomických poměrů v průběhu radioterapie. RTG zobrazení poskytuje 

aktuální obrazy orgánu před ozařovací procedurou a na jejich základě se řízenou IMRT 

optimalizuje přesnost radoioterapie. K IGRT lze použít i ultrazvukové zobrazení.
 [5]

 

IGRT může být vybavena i systémem korekce na dýchací pohyb, tzv. Respiratory 

Motion Technology či Real-Time Position Management (RPM), umožňujícím sledování změny 

polohy cílového objemu v závislosti na dýchacím cyklu pacienta - toho se využívá pro 

selektivní ozáření cílového objemu pouze ve zvolené části dýchacího cyklu, tzv. respiratory 

gating. Všechny tyto postupy se nyní integrují do systému DART (Dynamic Adaptive 

Radiotherapy), který umožňuje vyhodnocovat výsledky získané při IGRT a na jejich základě 

operativně adaptovat parametry ozařovací procedury tak, aby distribuce dávky byla optimální.
[5]

 

 

3.2.1 Zkušenosti a plány s IGRT 

Lékaři Onkologické kliniky FN Ostrava prezentovali výsledky prvního roku užívání IGRT u 

nádorů hlavy a krku. Na pracovišti se užívá systém „cone beam CT“ na lineárním urychlovači 

Synergy firmy Elekta (viz obrázek č. 4). Kilovoltážní zdroj provede rotaci kolem pacienta a 

vyrobí tak CT obraz určený k fúzi, situace je znázorněna na obrázku č. 5. Tento obraz je možné 

srovnávat se zaměřovacím obrazem buď automaticky, nebo manuálně, navíc si lze vybrat 

korekci podle kostěných struktur nebo podle stupňů šedi u parenchymatózních orgánů, což je 

jeho hlavní výhoda. Na více než tisíci měřeních si pracovníci ostravské onkologie ověřili 

spolehlivost metody a reprodukovatelnost polohy pacienta. V plánu je užití IGRT u karcinomu 

prostaty a dalších pánevních malignit. 
[6]

 

Velkým přínosem je IGRT pro rozvoj takzvané adaptivní radioterapie (ART). Systém pro 

IGRT je zde možné využít pro zhodnocení změny kontury pacienta během ozařovací série, 

například při váhovém úbytku, a tím určit vhodný moment pro přeplánování léčby tak, aby byla 

zachována optimální dávková distribuce v cílovém objemu a nedošlo k předávkování v oblasti 

kritických orgánů. 
[6]
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Obrázek 4: Verifikace skénu.
 [4]

 

 

 

Obrázek 5:Fúze verifikace obrazu z come-beam CT.
 [4]
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4 Aplikace ART v technice IMRT 

 
Radioterapie hlavy a krku s modulovanou intenzitou (IMRT) poskytuje vynikající 

lokoregionální kontrolu nádoru hlavy a krku a zároveň je šetrný k organům jako jsou například 

slinné žlázy. IMRT využívá 3D anatomické informace získané z obrazu, které byly pořízeny 

několik dní před zahájením léčby. Je známo, že umístění, tvar a velikost nádoru a také jeho 

struktura se významně mění v průběhu 6 - 7 týdenní léčby. Tyto změny zahrnují změnu 

primárního nádoru a uzlin, také pooperační změnu velikosti nádoru i změnu hmotností 

pacienta. Tyto odlišnosti mohou být dramatické. Při radioterapií hlavy a krku mohou primární 

nádory zmenšit svůj objem až o 90% -  příušní žlázy se následně posunu mediálně, což může 

mít za následek zvýšené ozáření těchto orgánů.
 [7]

 

 

Praktické zkušenosti potvrzují, že IMRT působí závažné vedlejší účinky na ústa a 

hltan. Hodně snah o snížení toxicity IMRTu zůstává stále nerealizovaných. Selhání léčby může 

také vyplývat z neočekávaných pohybů nádoru mimo oblast dávkového 

gradientu. Potencionálně lze využít výhod ručního přeplánování v polovině léčby, ale 

praktičnost a klinický přínos tohoto postupu zatím žádná prospektivní klinická studie 

nepotvrdila.
 [7]

 

4.1 Základní parametry ART 
 

Adaptivní radioterapie (ART) má korektnější přístup pro nádorové a normální tkáně než IMRT, 

její variace jsou online nebo offline s modifikací původního objemu z IMRT. Jedná se o léčebné 

strategie úzce související z teorií řízení zpětnou vazbou. ART má tři základní komponenty:  

 

1) detekce změn 

 

2) způsob intervence 

 

3) řízení všech klinických cílů 

 

Úspěšná realizace jednotlivých komponent určuje celkový úspěch klinické aplikace. ART je již 

známá desítky let. Koncept byl ale technicky omezen, hlavním problémem byla integrace ART 

do běžné péče. Starší ART přístupy závisí do značné míry na navádění na implantované značky, 

nebo málo využívané sériové snímání s pracným ručním přeplánováním. V optimálním případě 

by tato část práce byla vykonávána pomocí automatických procesů.
 [7]

 

 

Jedním z hlavních požadavků při plánování IMRT je defininování cílového objemu. 

Nádorovým ložiskem (GTV) je oblast s největší hustotou nádorových buněk - vyžaduje nejvyšší 
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předepsanou dávku. Definování cílového objemu je také důležité pro minimalizaci dávky 

působící na zdravou tkáň. S ozářením některých funkčních struktur je spojena například 

dysfagie (porucha pasáže potravy během polykacího aktu). IMRT pomáhá lékařům splnit 

definované dávky s omezením dávek pro kritické orgány a snížením míry toxicity. 
[7]

 

 

4.2 Optimalizace dávky 

 

Plánovací cílový objem (PTV) se používá pro kompenzaci nepřesností v nastavení CTV. 

PTV se z časti překrývá s CTV, protože nádorové oblasti jsou v těsné blízkosti zdravé tkáně. 

Příznivý terapeutický index se opírá o přesné znalosti, nastavení hranice a toleranční dávky pro 

okolní orgány z důvodu vymezení bezpečného a co nejmenšího PTV. 
[7]

 

 

 

4.2.1 Vlastnosti a nastavení chyby pro oblast hlavy a krku  

 

Velmi důležitá je důkladná kontrola polohy pacienta během radioterapie. Bylo již vytvořeno 

několik protokolů s cílem korigovat polohové chyby, které se vyskytují i přes použití 

přizpůsobených termoplastických masek a opěrek hlavy. Nedávno byly nasazeny kV rentgeny, 

jenž byly připevněny kolmo k linii léčebného paprsku. Tento postup umožnil získat kvalitní 

obraz pro systematické obrazové sledování. 
[7]

 

 

V ozařovnách již jsou CT skenery k dispozici, a je proto možnost 3D zobrazení 

ozařované struktury. To vede k požadavku na 3D ověření pozice ozařovaného objektu vůči 

oblasti zájmu (ROI) z referenčních skenů z CT simulátoru. Tento proces je komplikovaný tím, 

že se oblast hlavy a krku pohybuje nezávislé vůči sobě. K lebce je volným skloubením 

připojena dolní čelist a oblast krční páteře. Pro výběr ROI slouží zpravidla tři kostnaté struktury: 

druhý a šestý krční obratel a procesus palatine maxille.
 [7]

 

 

Místem nejčastějšího výskytu nepřesností je hrtan, proto je třeba klást důraz na vnitřní 

struktury jako je jazyk nebo na polykací pohyby. Protože je jazyk propojen s jazylkou, může mít 

polykací mechanismus vliv na změnu polohy hltanu. Změnu polohy ozařovaného cíle můžou 

zapříčinit také dýchací pohyby, i když je tento posun minimální. Vyšetření pomocí 

videofluoroscopie prokázalo, že při polykání tekutiny dochází ke kraniálně 

směřovanému pohybu a zpět (tento pohyb činí 20-25 mm) a také předozadnímu pohyb 

hrtanu (hodnoty jsou 3-8 mm) viz obrázek číslo 6, na kterém jsou znázorněny a 

označeny struktury, jako je druhý obratel, jazylka a štítná žláza.  Rozdílnost polohy je 

zde dána polykáním. [7]
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Doba mechanismu polykání je krátká a dozimetrický nezpůsobí výrazné odchylky, které 

by ovlivnily léčbu.
 [7]

 

 

 

Obrázek 6: Porovnání změny polohy vybrané oblasti.
 [7]

 

 

 

4.2.2 Tkáňové změny  vyskytující se během léčby 

 

U některých pacientů, u kterých probíhá léčba radioterapií v oblasti hlavy a krku, mohou 

během léčby nastoupit výrazné anatomické změny.  Dochází k zmenšování primárních nádorů 

nebo uzlin, mohou vznikat otoky, nebo se může změnit pacientova hmotnost. Tuto skutečnost 

přibližuje obrázek číslo 7 - na obrázku vlevo jsou znázorněny kritické orgány a rozložení 

dávky. Na obrázku vpravo je patrné zmenšení nádorové tkáně a změna anatomických 

struktur. Rozložení dávky však již není přijatelné pro kritické organy. [7] 

. 
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Obrázek 7: Změna polohy a velikosti kritických orgánu.

 [7]
 

 

4.2.3 IGRT v radioterapii nádorů hlavy a krku 

 

Obrazově řízená radioterapie (IGRT) je běžně chápána jako možnost použití zobrazovacích 

metod pro správné nastavení a provedení případných oprav polohy pacienta na ozařovně. Bez 

obrazem řízené léčby nelze modifikovat původní léčebný plán, což znamená, že se IGRT 

zaměřuje na opravy chyb a snižování nastaveného rozpětí  CTV k PTV. I když existují i jiné 

možnosti, jak verifikovat nádor hlavy a krku (například stereoskopické zobrazování 

objemů) nejčastěji se používaní techniky IGRT.
 [7]

 

 

Cílová oblasti ozařování se může nezávisle v různých směrech pohybovat. Tato 

skutečnost má právě u nádorů hlavy a krku velký význam. Ignorování této skutečnosti by mohlo 

vnést do procesu léčby další chyby.
 [7]

 

 

Výběr ozařované oblasti je proto třeba posuzovat individuálně podle umístění ložiska. 

Ve většině případů nádorových onemocnění hlavy a krku je třeba zejména šetřit míšní struktury. 

Na obrázku číslo 8 jsou označeny oblasti zájmu, kterým je třeba se vyhnout 

 a oblasti, které mají dostat co největší dávku pro požadovaný efekt léčby.  

Asymetrické zmenšení nádoru může ovlivnit i polohu izocentra (ohnisko, místo kde se dávky 

sčítají
[18]

) k GTV a strukturám, kterým se během ozařování snažíme vyhnout.
 [7]
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Obrázek 8: Ukázka ozařovacího plánu.

 [7]
 

 

 

4.2.4 Pracovní režimy pro obrazem řízenou adaptivní radioterapii 

 

ART má oproti IGRT výhodu v tom, že má možnost opravy chyb v ozařovacím plánu na 

základě změny vnitřních struktur a orgánů pacienta. 
[7]

 

Adaptivní radioterapii můžeme rozdělit do tří různých časových režimů: 

a) Off-line ART mezi frakcemi 

b) On-line ART těsně před frakci 

c) ART v reálném čase v průběhu léčby 
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ART může být  spojena s procesy obrazové navigace, protože objemové snímky získané 

pomocí IGRT by mohly být použity pro sledování změn v anatomii a navrhování nových plánů.  

 

Adaptivní radioterapie v pracovním režimu je znázorněna na obrázku číslo 9 (obrázek 

znázorňuje schéma funkce adaptivní radioterapie a její zpětnou vazbu při detekci chyby a její 

úpravu zpět odeslání do ozařovacího přístroje). Je nezbytné, aby zobrazovací systém byl 

součástí ozařovny.  Objemové obrazy mohou být současně zaslány do systému pro plánování 

léčby, kde lze zhotovit nový léčebný plán, který je přizpůsoben aktuální anatomii 

prostřednictvím automatizovaného softwaru poslán zpět do terapeutického přístroje. Upravený 

plán by tak mohl být použit okamžitě (on-line oprava), nebo použít pro budoucí léčbu (offline-

korekce).
 [7]

 

 

 

 
Obrázek 9: Blokové schéma ART.

 [7]
 

 

 

4.3 Registrace obrazu a deformace pro auto segmentaci 

 

Manuální segmentace obrazu při plánování vyžaduje velké úsilí personálu, což není 

praktické pro rutinní nasazení ART. Manuální tvarování může být nepřesné, což 
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může nepříznivě ovlivnit kvalitu léčby. Detekce změněné anatomie na základě 

autosegmentačního systému je efektivní alternativou pro rutinní adaptivní přeplánování. Obraz 

vzniká procesem geometrického mapování, který je vytvářen komunikací mezi 

dvěma snímky stejného objektu, přičemž druhý snímek je deformován v čase. Pokud v jednom 

z referenčních snímků existují  kontury, je deformační transformace použitelná k transformaci 

odkazu kontury na nově získané snímky s minimálním ručním zadáváním.  

To je výhoda ART, vzhledem k tomu, že původní plán léčby může sloužit pro tento proces jako 

reference.
 [7]

 

 

Proces autosegmentace začíná na podkladě pevných  kostních struktur mezi referenčními 

 snímky z CT a snímky z ozařovny. Naplánované kontury jsou na snímcích získaných 

z ozařovny překryty, ověří se správnost nastavení a je třeba se také ujistit, zda nenastaly 

významné anatomické změny. Pokud změny přesahují míru tolerance (např. původní klinický 

cílový objem již dostatečně pokrývá GTV), můžeme upravit plánované kontury na nové, s cílem 

dosáhnout dostatečného pokryti dané anatomie. Celá transformace trvá několik sekund, což 

je důležité pro online nebo offline přeplánování. Ruční konturování může lékaři trvat několik 

hodin. Tato problematika je přiblížena pomocí obrázku číslo 10, kdy na prvním obrázku je 

patrné konturováni anatomických struktur, snímky pochází z CT simulace a získané kontury 

jsou naneseny na snímky vytvořené na ozařovně (prostřední obrázek). Je vidět změny 

v anatomii pacienta -  dosavadní kontury jsou již nepostačující, a proto se tyto kontury 

automatický upraví tak, aby tyto struktury odpovídaly změnám (obrázek vpravo).
 [7]

 

 

  

 

Obrázek 10: Automatická úprava ozařovacího plánu.
 [7]

 

 

Při plánování pomocí IMRT podle standardních pokynů, je dopuštěná změna polohy 

v rozsahu 3-4 mm. Zobrazovací systém na ozařovně se využívá při každé léčebné frakci. Tento 

krok koriguje chyby podle kostních orientačních bodů v oblasti krčních obratlů. IGRT nastavení 

mají ošetřující lékaři pokaždé možnost zhodnotit. Pokud jsou výrazné změny v anatomii, může 
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to vést ke ztrátě polohy nádoru. Registrace deformovaného obrazu se provádí pomocí algoritmu, 

který se používá k převodu původních kontur (GTV, CTV, příušních slinných žláz, míchy, 

mozkového kmene atd.) na nový soubor CT obrazu. Kromě kontur jsou informace izocenter a 

originální IMRT plán vložen do nového plánu, který je vytvořen na základě nově získaných 

obrazů z CT. 
[7]

 

 

Přepočtení rozložení dávky během ART a jeho přeplánování, je zobrazeno na obrázku 

číslo 11. Do prvního obrázku je vložen plán, který nepočítá se současnou anatomií pacienta. 

Jelikož se hmotnost tkáně změnila, je třeba zajistit optimální dávku. Původní plán s nepřiměřeně 

velkým okrajem a značnou dávkou se přizpůsobí do vhodného rozložení ozařovacích struktur.  

Prostřední obrázek znázorňuje další přeplánování ART na nové rozložení dávky (pro aktuální 

tělesné struktury). Po tomto přeplánování však dochází k významnému zvýšení dávky, protože 

se nepoužívá adekvátní expanze PTV. Poslední obrázek opět znázorňuje přeplánování, které je 

navrženo a vypočteno pro docílení vhodnějšího rozložení dávky. Druhé přeplánování vedlo ke 

snížení dávky vzhledem k prvnímu.
[7] 

 

 

 
Obrázek 11: Úprava plánu a dávkového rozložení.

 [7]
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5 Zpracování obrazu 
 

Tato kapitola je věnována různým metodám filtrace a segmentace obrazu. Jsou popsaný filtry 

obrazu, metody detekce hran a segmentace. 

 

 

5.1 Filtrace 
 

Pod pojmem filtrace obecně rozumíme proces, při němž je určitá část daného systému 

propouštěna a jiná část zadržena či zeslabena. Nástroj pro tento proces se nazývá filtr. Filtrací 

dat rozumíme nelokální matematický proces, který transformuje data takovým způsobem, že 

struktury určitého charakteru zesiluje a jiné zeslabuje či potlačuje. Díky zmíněné nelokálnosti 

zde zpravidla neexistuje inverzní (zpětná) transformace, která by byla schopna z filtrovaných 

dat plně rekonstruovat data primární - dochází ke ztrátě informace.
[16]

 

 

Metody filtrace obrazu k výpočtu nové hodnoty pixelu využívají malé okolí Ѳ 

(reprezentativní pixel). Kolem reprezentativního bodu je zkoumáno malé okolí Ѳ, často malý 

obdélník. Výsledek analýzy je zapsán do výstupního obrazu jako hodnota reprezentativního 

pixelu. Podle účelu se metody lokálního předzpracování rozdělují do dvou skupin:
 [12]

 

 

 Vyhlazování 

 Detekce hran 

 

První skupina usiluje o potlačení šumu a osamocených fluktuací hodnot obrazové funkce. 

Myšlenkově jsou metody příbuzné dolnofrekvenčním propustem. Druhá skupina, neboli 

gradientní operátory, se snaží z hodnot v okolí reprezentativního pixelu odhadnout derivaci 

obrazové funkce. Metody detekce hran jsou příbuzné s hornofrekvenčními propustmi. Skupiny 

vhazování a detekce hran jsou v protikladu.  

Jiným hlediskem pro třídění metod předzpracováním jsou matematické vlastnosti příslušné 

transformace. Lze rozlišit na lineární a nelineární metody. Lineární operace počítají hodnotu ve 

výstupním obraze g (x, y) jako lineární kombinaci hodnot vstupního obrazu f v malém okolí 

reprezentativního pixelu (x, y).
 [12]

 

 

Diskrétní konvoluci s jádrem se také říká konvoluční maska. Často se používá obdélníkové 

okolí s lichým počtem řádku a sloupců, a tak může reprezentativní bod ležet uprostřed 

konvoluční masky.
 [12]
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Předzpracování obvykle nepoužívá specifické znalosti o obraze. Je důležité si uvědomit, že 

v průběhu předzpracování nezískáme z hlediska Shannonovy teorie žádnou novou informaci. 

Můžeme jen některou informaci potlačit nebo zvýraznit. Potřebujeme-li zvýšit celkový 

informační obsah obrazu, musíme zlepšit postup jeho pořízeni.
 [12]

 

 

 

5.1.1 Lineární metody vyhlazování 

 

Lineární metody vyhlazování vypočítají novou hodnotu reprezentativního pixelu jako lineární 

kombinaci hodnot ve zkoumaném okolí. Pro digitální snímky lze v prostorové oblasti lineární 

kombinaci vyjádřit jako diskrétní konvoluci. Jednotlivé lineární filtry se liší váhami v lineární 

kombinaci, které jsou dány příslušnou konvoluční maskou h. 

Ve zpracování obrazu se používá zvláštní třída lineárních filtrů. Říká se jim prostorově 

invariantní filtry, protože se chování filtru nemění při změně polohy v obrázku. V teorii 

jednorozměrných signálů je analogickou vlastností časová invariantnost filtrů. Filtr opírající se 

o představu postupné konvoluce s maskou podle vztahu (1) je prostorově invariantní. 
[12]

 

 

                                                             (1) 

 

Základní metodou vyhlazování obrazu je obyčejné průměrování, kde každému bodu 

přiřadíme nosný jas, který je aritmetickým průměrem původních jasů ve zvoleném okolí. 

Odpovídající konvoluční maska h pro okolí 3 x 3 je:
 [12]

 

 

  
 

 
  
   
   
   

                                                            (2) 

 

Někdy se zvětšuje váha středového bodu nebo jeho 4 sousedů. 

 

  
 

  
  
   
   
   

   
 

  
  
   
   
   

                                            (3) 

 

Významnou skupinou prostorově invariantních filtrů jsou rekurzní filtry. Používají se 

hojně zejména pro 1D signály. Při běžné konvoluci se vypočtené hodnoty při posunu 

konvoluční masky ukládají do výstupního obrazu a pro vstup se používají původní nezkreslené 

hodnoty. Pokud jsou jako výstupní hodnoty pro konvoluci použity hodnoty vypočtené 

v předchozí poloze masky, jde právě o rekurzivní filtr. 
[12]
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5.1.2 Nelineární metody vyhlazování 

 

Potíže s rozmazáním hran částečně eliminují nelineární filtrační metody. Jejích společným 

principem je to, že se v analyzovaném okolí Ѳ snaží najít jen tu jeho část, do které 

reprezentativní bod patří. Jen pixely této oblasti se využijí pro hledání jasové hodnoty, která 

bude reprezentovat celé okolí Ѳ ve výstupním obrázku. 
[12]

 

 

Jako příklad třídy metod vyhlazování, které filtrují jen ve vybraném okolí, je uvedena 

metoda rotující masky. Kolem reprezentativního bodu rotuje malá maska, čtverec 3 x 3. 

Možných poloh masky je 8. V každé masce se spočte rozptyl jasů. Za homogenní okolí 

reprezentativního bodu se vybere maska s nejmenším rozptylem. Nová hodnota 

reprezentativního bodu může být dána aritmetickým průměrem hodnot ve vybrané masce. 

Metoda nerozmazává hrany obrazu, má dokonce mírně ostřicí charakter (viz obr. 12)
 [12]

 

 
Obrázek 12: Rotující maska.

 [12]
 

 

 

Další používané metody jsou obyčejné průměrování s omezením změn jasu, které využívá 

obyčejného průměrování, ale braní rozmazání hran povelením pouze určitého intervalu 

diference mezi jasem původního bodu a výsledkem průměrování. Když je diference menší než 

předem zvolený práh, použije se výsledek průměrování. V opačném případě se původní hodnota 

nezmění. Metoda se používá pro opravu velkoplošných chyb bez vlivu na zbytek obrazu nebo 

pro jednoduché vyhlazení bez poškození hran.
 [12] 
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5.2 Detekce hran 
 

Výsledky neurofyziologického a psychofyzického výzkumu ukazují, že pro zrakové vnímání 

vyšších organismů jsou důležitá místa v obraze, kde se náhle mění hodnota jasu (významné 

hrany). Místa v obraze odpovídající významným hranám nesou více informací než jiná místa 

v obraze. Hrany jsou často invariantní (do jisté míry) vůči změně osvětlení a místa pohledu. U 

těchto míst chceme zvýraznit vysoké kmitočty operací ostření nebo detekovat významné hrany. 

Detekce má časté použití v počítačovém vidění: rozpoznání obsahu obrazu, 3D 

rekonstrukce scény, sledování aj.
 [11]

 

 

Hrany vznikají díky nespojitostem v normále k povrchu, hloubce, odrazivosti povrchu 

(barvě), odleskům nebo nespojitostech v osvětlení (stínům). 

 

5.2.1 Hrana, hranový bod 

 

Hrana je dána vlastnostmi obrazového elementu a jeho okolí. Popisuje rychlost změny a směr 

největšího růstu obrazové funkce f (x, y). Je vhodnou diskrétní aproximací gradientu f (x, y), je 

tedy vektorem o dvou složkách. 

Hranový bod lze přirovnat k pixelu (picture element). Hranový bod je bod s velkým 

modulem gradientu.
[11] 

Změnu funkce udává její gradient, vektorová veličina  , určující směr největšího růstu 

funkce a strmost tohoto růstu. Pixely s velkým modulem gradientu se nazývají hranami. Pro 

spojitou obrazovou funkci f (x,y) jsou velikost gradientu | f(x,y)| a směr gradient Ѱ dány 

vztahy: 

 

            
  

  
    

  

  
                                                (4) 

 

  arg  
  

  
 
  

  
                                                      (5)           

 

Kde arg (x, y) je úhel (v radiánech) mezi souřadnou osou x a radiusvektorem k bodu (x,y). 

 

Někdy nás zajímají v obraze významnější hrany (místa, kde se jas prudce mění) bez ohledu na 

směrové vlastnosti hran. Často se používá všesměrový lineární Laplaceův operátor – Laplacián 

 2
, který vychází z druhých parciálních derivací. Pro monotónně rostoucí jasovou funkci g 

v příslušném okolí Laplacián  2
 je nulový tam, kde je velikost gradientu | | maximální. Tato 

závislost je znázorněna rovnici 6.
 [12]
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                                   (6) 

 

 

Hrany nalezené v obraze lokálními operátory se někdy používají pro hledaní hranic objektů. Za 

předpokladu, že objektu odpovídá oblast homogenního jasu, jsou body hranice právě pixely 

s vysokou hodnotou gradientu. Hranové pixely se spojují do hranic, a proto se směr hrany Ф 

někdy definuje jako kolmý na směr gradientu Ѱ. Viz obr. 13. Hranové pixely se při takové 

volbě orientace hrany mohou přirozeně spojovat do hranic.
 [12] 

 

 

 
Obrázek 13: Gradient a směr hrany.

 [12]
 

 

 

 
Obrázek 14: Typy hran.

 [12]
 

 

 

 

Na obrázku číslo 14 jsou znázorněny profily hran. První obrázek z leva znázorňuje 

skokovou hranu, další střechovou hranu, třetí obrázek je tenká linie. Poslední obrázek je 

zašuměná hrana. První tři obrázky znázorňují idealizované hrany. Na čtvrtém obrázku je reálná 

hrana. 
[11]

 

 

Gradientních operátorů lze využit i pro ostření obrazu. Cílem ostření obrazu je upravit 

obraz tak, aby v něm byly strmější hrany. Zostřený obraz bude pozorovat člověk. Z hlediska 
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plošných frekvencí, odpovídá ostření zdůraznění vysokých frekvencí. Pro obraz f, který je 

výsledkem ostření obrazu g, lze zapsat podle vzoru (7): 

 

f(x,y) = g(x,y) - C S (i,j)                                               (7) 

 

Kde C je kladný součinitel udávající požadovanou sílu ostření a S (i, j) je operátor 

udávající strmost změny obrazové funkce v příslušném bodě. Strmost může být dána modulem 

gradientu nebo Laplaciánem.
 [12]

 

Ostření obrazu lze také interpretovat ve frekvenčním spektru jako zdůraznění vysokých 

frekvencí. Výsledek Foufierovy transformace je lineární kombinací harmonických průběhů, 

např. sin(nx), n = 1,2… Derivace harmonické bude: n cos(nx). Je vidět, že čím vyšší frekvence 

tím větší je amplituda její derivace. Jde o další zdůvodnění, proč gradientní operátory zdůrazňují 

hrany.
 [12]

 

Ostření obrazu se používá, když se má dosáhnout kontrastnějšího obrazu, a to buď na 

displeji, nebo při tisku. V digitálním obraze aproximujeme parciální derivace diferencemi: 

 

∆x g(x,y) = g(x,y) – g(x – n,y) 

∆y g(x,y) = g(x,y) – g(x,y – n)                                             (8) 

 

Kde n je malé celé číslo, obvykle 1. Diferenci lze vyjádřit i symetricky 

 

∆x g(x,y) = g(x + n,y) – g(x – n,y) 

∆y g(x,y) = g(x,y + n) – g(x,y – n)                                         (9) 

 

Ale obvykle se nepoužívá, protože zanedbává vliv samotného pixelu (x,y).
 [12]

 

 

Detektory hran lze rozdělit na tři skupiny: 

 Hledání maxim prvních derivací (Robets, Prewittová, Sobel, Canny). 

 Hledání průchodů druhých derivací nulou (Marr-Hildreth). 

 Lokální aproximaci obrazové funkce parametrickým modelem, např. polynomem 

dvou proměnných (Haralick).
[11]

 

 

5.2.2  Jednoduché konvoluční masky aproximující derivace obrazové funkce 

 

Jednotlivé operátory budou uvedeny pomocí příslušného konvolučního jádra h. U směrových 

operátorů je tolik jader h, kolik směrů operátor rozlišuje.
 [12]
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Robertsův operátor je nejstarší a velmi jednoduchý operátor, který používá jen okolí 2 x 2 

reprezentativního pixelu. Jeho konvoluční masky jsou: 

 

   
  
   

    
  
   

                                                  (10) 

 

Velikost gradientu se počítá podle: 

 

|g(x,y) – g(x + 1, y + 1)| + |g(x,y + 1) – g(x + 1,y)|                            (11) 

 

Hlavní nevýhodou Robertsova operátoru je velká citlivost na šum, protože okolí použité pro 

aproximaci je malé.
 [12]

 

 

Laplaceův operátor aproximuje druhou derivaci. Tento operátor je invariantní vůči otočení a 

udává jen velikost hrany a ne její směr. V digitálním obraze je také Laplacián aproximován 

diskrétní konvolucí. Dvě používaná konvoluční jádra v okolí 3 x 3 jsou: 

 

  
   
    
   

   
   
    
   

                                          (12) 

 

Někdy se používá Laplacián s větší váhou pixelů blíže reprezentativnímu bodu masky. V tomto 

případě se ztrácí invariantnost vůči otočení: 

 

  
    
      
    

   
     
    
     

                                   (13) 

 

Hlavní nevýhodou Laplaciánu je velká citlivost na šum, což je ostatně při snaze aproximovat 

druhou derivaci primitivními prostředky přirozené. Další nevýhodou jsou dvojité odezvy na 

hrany odpovídající tenkým liniím v obraze.
 [12]

 

 

Operátor Prewittové, podobně jako Sobelův, Kirschův a Robinsonův, aproximuje první 

derivaci. Gradient je odhadován v okolí 3 x 3 pro osm směrů. Vybrána je jedna maska z osmi, a 

to ta, která odpovídá největší modulu gradientu. Je přirozeně možné vytvářet větší masky 

s podrobnějším směrovým rozlišením. Zde jsou uvedeny pouze tři masky, ostatní se odvozují. 

 

   
   
   
      

    
   
    
     

    
    
    
    

                         (14) 
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Sobelův operátor se často používá pro detekci vodorovných a svislých hran, na což 

postačí masky h1 a h3.
 [12] 

 

    
   
   
      

    
   
    
     

    
    
    
    

                         (15) 

 

 

5.2.3 Hrany jako průchody druhé derivace obrazové funkce 

 

Problémem výše uvedených operátorů aproximujících derivacemi v malém okolí je velká 

závislost jejich chování na konkrétním obrázku. Velikost masky musí odpovídat velikosti 

detailů v obrázku. Měřítko obrázku musíme brát na vědomí. Také citlivost na šum je značná. 

 

Marrova teorie, která usilovala o matematický model detekce skokových hran 

odpovídající neurofyziologickým měřením na sítnici oka. Základem přístupu je hledaní polohy 

hrany v obraze, v místě průchodu druhé derivace obrazové funkce nulou. První derivace 

obrazové funkce nabývá svého maxima v místě hrany. Druhá derivace protíná v místě hrany 

nulovou hodnotu. Situaci ilustruje pro jednoduchost v 1D případě obr. 15. Kde (a) ukazuje 

skokovou hranu, (b) její první derivací a (c) průběh druhé derivace.
 [12] 

 

   

 
Obrázek 15: Znázornění derivace hrany.

 [12]
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Odhad druhé derivace, jak už bylo uvedeno v případě Laplaciánu, by měl být na šum citlivější 

než odhad první derivace. Řešením robustného odhadu druhé derivace je konvolucí obrazu 

s vyhlazujícím filtrem, na který jsou dva požadavky:  

 

1) Filtr má být hladký a ve frekvenčním spektru přibližně odpovídající pásmové 

propusti, aby omezil možný počet frekvenci, při kterých může dojít při průchodu 

nulou.
 [12] 

 

2) Požadavek na přesnost lokalizace hrany v rovině předpokládá, že filtr bude reagovat 

pouze na body z blízkého okolí hrany.
 [12] 

 

Předchozí dva požadavky jsou v protikladu. Marrova teorie vychází z kompromisu, 

kterým je lineární filtr, jehož koeficienty v konvoluční masce odpovídají 2D Gussovskému 

rozložení:
 [12]

 

 

        
 
     

                                                        (16) 

 

Kde x, y jsou souřadnice v obraze a σ je středně kvadratická odchylka, která jediným 

parametrem udává, na jak velkém okolí filtr pracuje. Pixely ležící na středu mají při filtraci větší 

váhu a vliv než pixelý vzdálenější o 3σ jsou pak zanedbatelné. 
[12]

 

 

 Díky filtraci Gaussiánem připustíme rozmazání obrazové funkce tj.: 

                . Pro odhad druhé derivace můžeme použít všech směrový Laplacián   . 

Tento postup je některými autory nazýván jako LoG operátor.                    , kde * je 

konvoluce. Díky linearitě zúčastněných operací lze zaměnit pořadí derivace a konvoluce. 

 

                                                              (17) 

 

Hodnoty derivace Gaussiánu     lze přepočítat analyticky, protože na konkrétním 

obrazu nezávisí. Pro snadnější derivaci nahradíme         , kde r  je Euklidovská 

vzdálenost od středu Gaussiánu. Substituce je přípustná, protože Gaussián je středově 

symetrický. Druhá derivace       , tj. Laplacián Gaussián, je: 
[12]

 

 

       
 

  
 
  

  
    

 
  

                                                  (18) 
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Když se zpětnou substitucí vrátíme k původním souřadnicím x, y a zavedeme normalizační 

koeficient c zajištující, aby součet všech koeficientů v masce byl 0, dostaneme vztah poskytující 

hodnoty v konvoluční masce:
 [12]

 

 

         
        

  
  
 
     

                                               (19) 

 

Díky svému tvaru se masce říká mexický klobouk (viz obr. 16 - na obrázku vlevo je Gaussián 

operátor, uprostřed je derivace Gaussiánu, v právo je Laplacián Gaussián operátor LoG - 

mexický klobouk). Maska 5 x 5 LoG operátoru je znázorněna ve vzorci (20).
 [12]

 

 

0    0  -1   0   0 

0   -1  -2  -1   0 

                                                                 -1  -2  16  -2  -1                                                       (20) 

0   -1  -2  -1   0 

0   0   -1   0   0 

 

 

 

 

 
Obrázek 16: Grafické znázornění operátorů.

 [21]
 

 

 

Princip různých rozlišení a hledání nejlepšího z nich realizuje Cannyho hranový detektor. 

Základní myšlenka vychází z představy, že skokovou hranu lze hledat filtrem. Návrh tohoto 

filtru je formulován jako úloha variačního počtu za podmínky, že budou splněny jisté 

požadavky na chování filtru. Vychází tedy z jiné motivace než Marrova teorie. Detektor je 

optimální pro skokové hrany vzhledem ke třem kritériím: 
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 Detekční kriterium: požaduje, aby významné hrany nebyly přehlédnuty a aby na 

jednu hranu nebyly vícenásobné odezvy. 

 Lokalizační kriterium: požaduje, aby rozdíl mezi skutečnou a nalezenou polohou 

hrany byl minimální. 

 Požadavek jedné odezvy: aby detektor nereagoval na jednu hranu v obraze 

vícenásobně. Toto očekávání je již částečně zajištěno prvním kriteriem. Tento 

požadavek je zaměřen na zašuměné a nehladké hrany, což první požadavek 

nezajistí.
 [12] 

 

Algoritmus Cannyho detektoru se skládá z následujících elementů: 

 

1) Nalézt přibližně směry gradientu. 

2) Pro každý pixel nalézt 1D derivaci ve směru gradientu pomocí masky spojující 

vyhlazení a derivaci. 

3) Nalézt lokální maxima těchto derivací 

4) Hranové body získat prahováním s hysterezí. 

5) Provést syntézu hran získaných pro různě velká vyhlazení. 

Významnou výhodou Cannyho detektoru je odolnost proti šumu.
 [11]

 

 
 

5.3 Segmentace 
 

Cílem segmentace je rozčlenit obraz do částí, které souvisí s předměty či oblastmi reálného 

světla, neboli oddělit objekt od pozadí. Před segmentací je třeba obraz přichystat pro další krok, 

takže se obrazové data redukují, zjednodušují. 

Segmentace vychází z globální znalosti obrazu. Jako je například jeho barva, tvar, poloha 

bod objektu. Dále určování hranic mezi oblastmi. 

Výsledkem segmentace by měl být soubor vzájemně se nepřekrývajících oblastí k určitým 

vlastnostem jako např. jas, barva, textura. Tyto vlastnosti můžou, ale nemusí přímo 

korespondovat s objekty.  

Zásadním problémem obrazových dat je šum a nerovnoměrné osvětlení. Na kvalitu 

segmentace má také vliv složitost scény a překrývaní se objektu. 
[8]
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5.4 Segmentační metody 
 

Segmentační metody lze rozdělit do několika skupin. Mezi tyto skupiny patři:  

 segmentace prahováním 

 metody vycházející z detekce hran (edge-based) 

 metody orientované na regiony (region-based) 

 znalostní metody 

 hybridní metody 

 

Každá z výše uvedených metod se skládá z jednotlivých podskupin. Byly vybrány metody 

vycházející z detekce hran. Do této skupiny metod patří následující
[8]

: 

 prahování obrazu hran 

 sledování hranice 

 heuristické sledování hranice 

 určování hranice s využitím znalosti o její poloze 

 aktivní kontury 

 level-set 

 hochova transformace 

 

Tyto metody využívají nalezení hran některým z hranových operátorů. Hrana je detekována 

postupně jako krajní pixely oblasti s jasem jiným než je pozadí. Vyžaduje informace o 

objektech jako například přibližný tvar nebo barvu.
 [8]

 

Pro řešení problému řešeného v diplomové práci byla zvolena metoda aktivních kontur, 

která bude podrobněji popsána níže. 

 

 

 

5.4.1 Aktivní kontury 

 

Metoda postupného tvarování kontur až ke hraně objektu v obraze. Je založena na iterativní, 

postupu minimalizaci energie. Aktivní kontura je to taková kontura, která je uzavřená kontura. 

Aktivní kontury lze použít k segmentaci jak statického obrazu tak k segmentaci videa. Tato 

kontura se deformuje vlivem tzv. vnitřních, obrazových a vnějších sil.
 [8]

 

  

 Vnitřní síly kontrolují hladkost  průběhu (ohyb, zlom) kontury EN. 

 Obrazové síly směrují tvarování kontury směrem ke hraně objektu EI. 

 Vnější síly jsou výsledkem počátečního umístění kontury ET. 
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Kontura se definuje pomocí diskrétní sady bodů, podle následujícího vzoru (21): 

 

           , pro n= 0,1, … N     (21) 

 

Výsledná pozice kontury je určena pomocí lokálních minim energie kontury z 

následující rovnici: 

 

          
 
           

 
           

 
                                  (22) 

 

Kontura, která se snaží přizpůsobit dané oblasti je parametrická křivka. Tato křivka se snaží 

minimalizovat energie. 
[8] 

 

Vnitřní síla kontury lze zapsat rovnicí: 

 

EN = Econt + Ecurv                                          (23) 

 

Tuto rovnici lze rozepsat do následující podoby (rovnice 24):
 [20]

 

 

   
 

 
              

                
                                  (24) 

 

Kde první člen           
  udává sílu kontury a druhy člen           

  udává sílu zakřivení 

kontury. To znamená, že v částech, kde bude kontura přetažena,bude mít pružnost kontury 

vysokou hodnotu, zatímco v částech kde je křivka zalomená, bude také zakřivení mít vysokou 

hodnotu. Proměnné α a β umožňují měnit parametry pružnosti a úroveň rigidity. Vývoj 

segmentované křivky je na obrázku číslo 17, který znázorňuje počáteční stav křivky (modrá 

barva), a konečný stav křivky (červena barva).
 [9]
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Obrázek 17: Vývoj segmentace.

 [10]
 

 

Obrazová síla se skládá ze tří složek, a to je hrana, okraj a omezení. Složka hrana určuje míru 

intenzity obrazu. Dále složka okrajů určuje míru postupu kontury k výrazným hranám 

(gradientům) v obraze a složka omezení je pro vyhlazení kontry. Tyto složky lze zapsat do 

rovnice (25):
 [20]

 

 

EI=wlineEline+wedgeEedge+wtermEterm                                                               (25) 

 

Kde koeficienty w určují váhy jednotlivých energii.
 [20]

  

 

Externí síly jsou pro ovlivňování kontury uživatelem. Vnější síly jsou manipulovatelné tím, že 

umožňují uživateli vkládat polohu, která tlačí konturu. To je užitečné pro vytlačování křivky 

ven z nežádoucích lokálních minim.
 [9]

 

 

Energetické funkcionály jsou minimalizovány, řešením dvou nezávislých Eulerových rovnic. 

Pokud jsou Eulerovy rovnice, zaokrouhlené do konečných rozdílů, jsou řešením dvě maticové 

rovnice:
 [9]

 

 

                                                                         (26) 

                                                                         (27) 

 

Odstupňovaná pentadiogonalní matice se skládá z α(s) a β(s) hodnot. Proměně x a y jsou nové 

souřadnice kontury, které hledáme. Poslední výraz v každé z těchto dvou rovnic je definovaná 

jako: 
[9]

 

 

        
   

  
 ,         

   

  
                                                 (28) 
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Expanzní chování je dosaženo tím, že měníme hodnoty         a         v rovnici (28) tak že 

místo toho jsou definovány jako: 
[9]

 

 

                
   

       
 ,                  

   

       
                       (29) 

 

Kde n(s) je jednotka hlavní normálový vektor ke křivce v bodě v(s) a k1 je amplituda této síly. 

Hlavní jednotka je normálový vektor kolmý k tečně v aktuálním místě, což znamená, že k1 lze 

nastavit tak, aby všechny vektory k1n(s) směřovaly ven, což konturu rozšiřuje. Zatímco velikost 

    
   

  
 a     

   

  
 určuje hodnotu vnější síly.

 [9]
 

Gradient vektoru toku kontury byl vyvinut s cílem zvýšit rozsah snímání a zlepšení 

schopnosti pohybu křivky v konkávních oblastech.
 [9]

 

Zachycení rozsahu původní kontury je obecně omezena na okolí požadovaného obrysu. 

Kromě zachycení má problémy s pohybem do konkávního regionu objektu ve tvaru „U“. 

Gradient vektorového toku křivky zpracovává tyto problémy tím, že představí novou vnější 

energii. Tato nová vnější energie je minimalizovaná vektorem. Spád vektorového pole je 

definován jako vektorové pole: v(x,y) = (u(x,y), v(x,y)), které minimalizuje následující funkční 

energii.
 [9]

 

 

       
    

    
    

                                                (30) 

 

Kde f jsou hrany, které lze získat pomoci Cannyho detekce hran, parametr μ má účinek 

jako první člen v integrálu, což je parametr vyhlazování odvozený z formulace optického toku. 

Pokud původní obraz obsahuje vysoký šum,  hodnota μ by měla být zvýšena. Když ||  f || má 

nízkou hodnotu, v rovnici (30) dominuje první člen v integrálu, který způsobí pomalou změnu v 

poli. Pokud ||  f || je vysoká, druhá proměnná je dominantou energii funkci a bude 

minimalizovat nastavení v =  f. To vede k tomu, že vektorové pole v se bude pomalu měnit 

v homogenních oblastech, a zároveň je téměř rovná ke sklonu hrany obrázku, kde je sklon hrany 

velký.
[9]

    

 

 

5.4.2 Level-set 

 

Obdobným přístupem, jako aktivní kontury, je segmentace pomoci level-setu. Základní rozdíl 

level-set metody oproti aktivním konturám je ten, že tvar křivky neměníme přímo, ale 

prostřednictvím level-set funkce. Level-set funkce je vícedimenzionální funkce (např. ve tvaru 

jehlanu viz obr. 18), kdy řez nulovou hladinou – řez v rovině xy definuje počáteční křivku. 
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Level-set funkce přiřazuje každému bodu roviny xy, výšku u - nad nebo pod nulovou hladinou. 

Z toho vyplývá, že povrch funkce se postupně adaptuje vzhledem k zadaným metrikám křivosti 

a obrazovým gradientům.
 [8]

 

 

 
Obrázek 18: Funkce level-set.

 [8]
 

 

Model level-setu je založen na minimalizaci funkce: 

 

                                                 
 

         
    

            
 

          
    

    

(31) 

Kde C je kontura a u představuje hodnotu jasu obrázku.    určuje průměrnou hodnotu 

jasu uvnitř obrysu a    průměrnou hodnotu jasu mimo obrys obrázku. K minimalizaci funkce je 

zavedená Π (x), x Ω. Π udává hladinu povrchového měřítka křivosti a obrazového gradientu 

(x). 

 

Π > 0 Hladina uvnitř konturovaného objektu. 

Π = 0 Hladina na hranici. 

Π < 0 Hladina mimo konturovaný objekt. 

Tyto závislosti znázorňuje obrázek 19.
 [13] 

 

 

 
Obrázek 19: Hladiny okolo objektu.

 [14]
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6 Empirická část 
 

Následující část diplomové práce je věnovaná praktickému výzkumu. Je zde zpracován 

návrh a realizace algoritmu, jenž byl vytvořen za účelem vyhodnocení změn rozložení vnitřních 

struktur v CT obraze. Naměřené hodnoty jsou vyhodnoceny.  

 

6.1 Vzhled algoritmu 
 

Následující kapitola popisuje rozložení jednotlivých tlačítek a oken. Na ploše, která je v pořadí 

první, je vždy zobrazen DICOM snímek z CT simulátoru. Tato plocha je na rozdíl od ostatních 

větší, jelikož je nutná dobrá rozlišitelnost struktur při vkládání bodu. Pod každým oknem je 

umístěn listboxy, do kterých jsou načteny jednotlivé skeny. V těchto listboxech lze pomočí 

šipek na klávesnici nebo počítačové myši listovat, vybrat požadovaný snímek a zároveň jej 

v příslušném okně zobrazit. 

 

 Načítání reálných dat z pořízených skanů pacienta se zahajuje pomocí tlačítka: 

otevři složku.  

 Zmáčknutím tlačítka kontrast lze provést úpravu kontrastu.  

 Vkladní bodů, které slouží k segmentaci je spuštěno po zmačknutí tlačítka vložit 

body. 

 Střední vzdálenost můžeme změřit po dokončení segmentace a vypočtení těžiště. 

Tuto funkci spouští tlačítko vzdálenost.  

 Funkci pro porovnání rozdílů segmentovaných oblasti ovládá tlačítko Fuze – 

následně se na obrazovce zobrazí nové okna s výsledky. 

 Vpravo, ve spodní části okna algoritmu se nachází řádek, ve kterém se zobrazuje 

nápovědu pro další kroky (viz obr. 20). Pod každým listboxem se ještě nachází 

řádek pro uvedení výsledků.  

 

Následující kapitoly budou podrobně zaměřený na jednotlivé funkce. 
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Obrázek 20: Prostředí algoritmu. 

 

 

6.2 Realizace algoritmu 
 

Pro realizaci problému bylo vybráno prostředí MATLAB, verze 7.11.0. Navržený algoritmus je 

sestaven pro vstupní obraz uložený ve formě DICOM (Digital Imaging and Communications in 

Medicine). Tato obrazová forma má za úkol vytvořit kompatibilitu pro všechny typy digitálního 

zobrazení. Každý obraz je doprovázen informacemi o modalitě vyšetření a jeho parametrech, 

označením provedené studie a číslech snímku, daty pacienta a mnoho dalších. [15] Pro měření 

byly poskytnuty obrazové data z CT přístroje. Data byla poskytnuta Fakultní Nemocnici 

v Ostravě - oddělení onkologie a jsou zcela anonymní.  

 

 

6.2.1 Návrh blokového schématu 

 

Tato kapitola bude se věnovat blokovému schématu algoritmu. Blokové schéma je znázorněno 

na obrazu (viz obr. 21). V následujících kapitolách bude rozepsáno a vysvětleno funkce 

jednotlivých bloků.  
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Obrázek 21: Blokové schéma. 

 

 

6.2.2 Zobrazení DICOM formátu 

 

DICOM formát je univerzální standart pro biomedicínská obrazová data v rámci systému 

PACS. Kromě vlastních obrazových dat obsahuje DICOM i další doplňkové informace, jako 

například informace o modalitě, pomocí které byl příslušný snímek pořízen a také řadu dalších 

informaci o pacientovi. 

 

Obrazové data lze zkomprimovat běžnými způsoby, ale tyto obrazy nelze prohlížet 

v obyčejných prohlížecích softwarech. Program MATLAB umožňuje tyto formáty načíst a 

zobrazit. Tato skutečnost umožňuje vytvořit si prohlížečky medicínských obrazů. DICOM 

soubory jsou označeny koncovkou .dcm.  

Po spuštění algoritmu a zmačknutí tlačítka - otevři složku - vybereme složku, ve které jsou 

umístěný požadované skeny. V případě, že vybereme složku, která neobsahuje soubory s .dcm 

koncovkou, algoritmus upozorní na tuto chybu a je třeba vybrat jinou složku, která tyto data 

obsahuje. Obrázek číslo 22 znázorňuje výběrové okno složky se soubory .dcm. 
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Obrázek 22: Výběr složky. 

 

 

 

Příkaz pro načtení DICOM formátu lze najít v help-u přímo v MATLAB-u. Tento příkaz je 

znázorněn níže.  

 

info = dicominfo(filename, 'dictionary', D) 

Y = dicomread(info); 

Figure(), imshow(Y); 

 

Načtené obrázky se zobrazí. Zároveň se v listbox okně zobrazí seznam všech souborů, a to 

v pořadí, jak byly zhotoveny během vyšetření (viz obrázek č. 23.) 

 

 
Obrázek 23: Listbox. 

  



47 

 

6.2.3 Nastavení kontrastu 

 

Po načtení obrazových dat je potřeba si zvolit takovou hodnotu kontrastu obrazu, aby byly 

zobrazeny struktury, které se mohou z důvodu nízké citlivosti oka na škálu šedi ztrácet. Je to 

dáno tím, že lidské oko zvládne rozlišit 16 stupňů šedi, proto je třeba navolit si takové okno, ve 

kterém bude viditelná oblast zájmu s největším rozlišením. V případě špatně zvolené hodnoty 

kontrastu může dojít k přehlédnutí důležitých anatomických struktur. 

 

Tento problém je v algoritmu řešen pomocí tlačítka s názvem kontrast. Po zmačknutí toho 

to tlačítka se na obrazovce zobrazí okno umožňující nastavit požadovanou hodnotu kontrastu 

(viz obr. 24) 

Lze si všimnout, že rozpětí šedé škály je v rozmezí 0 až 2578, přičemž obrázek využívá 

zejména první polovinu stupnice. 

 

 

 
Obrázek 24: Nastavení kontrastu. 

 

 

Následující obrázek (číslo 25) znázorňuje vliv nastavení kontrastu na skan. Na obrázku 

vlevo jsou nastavený parametry tak aby bylo vidět podrobnou strukturu plícní tkáně a na 

obrázku vpravo jsou hodnoty nastavené tak aby rozlišení vnitřních struktur bylo co největší. 
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Obrázek 25: Vliv kontrastu. 

 

 

6.2.4 Filtrace obrazu 

 

Po načtení obrazu dojde k jeho filtraci. Filtrace se provádí pomocí Gaussianového filtru. 

Gassianův filtr zapadá do kategorie dolnofrekvenčních filtrů. Jeho vlastnosti jsou podobné jako 

u průměrových filtrů (viz kapitola 5.1.2). Tento filtr se používá pro odstranění šumu v obrázku. 

Při použití tohoto filtru je také výhoda, že se nerozmazává hrana obrazu. Velikost konvoluční 

masky byla zvolena 5 x 5 a hodnota sigma   = 3. Obrázek 26 představuje vliv toho to filtru 

s tím, že na obrázku vlevo je vidět vliv filtru a obrázek vpravo je bez použiti filtru. 

 

 

  
 

Obrázek 26: Filtrovány obraz. 
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Část kódu, který je uveden níže  uvádí Gaussuv filtr s konvoluční maskou 5 x 5 a hodnotou σ. 

První řádek kódu uvádí rozměry této konvoluční masky, druhý řádek uvádí nastavení hodnoty 

sigma  , třetí a čtvrtý řádek ukazuje implementace těchto proměnných do obrázku. 

 

Hsize = [5 5]; 

Sigma = 3; 

H = fspecial ('gaussian', hsize, sigma); 

handles.I3 = imfilter (handles.R3, H,'replicate'); 

 

 

6.2.5 Výběr bodů 

 

Po načtení a nastavení snímků na požadovanou hodnotu je možné přejít k výběru měřené 

oblasti. Zde je velmi důležité, aby byly body vloženy co nejpřesněji (budou se později 

propojovat). V případě, že by body byly vybrány nepřesně, bude výpočet chybný. Takováto 

chyba by mohla ohrozit celý proces léčby ale i zdraví pacienta, proto je nezbytné, aby tuto 

operaci prováděl zkušený operátor s dobrými znalostmi anatomie.  

 

Funkci, která je zodpovědná za vkládání bodů lze spustit pomocí tlačítka – vložit body. Tyto 

body vkládáme pomocí počítačové myši. Každý jednotlivý bod je vložen po zmáčknutí levého 

tlačítka, a poslední bod je vložen zmáčknutím tlačítka pravého.  Proces vkládaní doprovází 

návod pro vkládaní jednotlivých bodů, který informuje, jakým způsobem je nutno body vkládat. 

V informačním okně se zobrazí: Levým tlačítkem myši vložíte bod. Pravým tlačítkem myši 

vložíte poslední bod. Obrázky 27 a 28 ukazují průběh vkládaní bodu a následné jeho ohraničení 

a vyplnění plochy zájmu. 

 

 

Obrázek 27:Vkládaní bodů. 
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Obrázek 28: Propojení bodů. 

  

 

Vkládaní jednotlivých bodů je realizováno pomoci funkce ginput. Body jsou ukládány jako 

proměnné xi a yi, se kterými je možno dále pracovat. Tyto body jsou na obrázek vykresleny 

pomocí příkazu plot. Níže je přiložená část kódu, kde je princip vkládaní bodů znázorněn.  

 

  

n = 0; 

but = 1; 

     while but == 1 

        [xi,yi,but] = ginput(1); 

                  n = n+1; 

             x(:,n) = xi; 

             y(:,n) = yi; 

         plot(xi,yi,'r.'); 

    end 

 

 

6.2.6 Segmentace 

 

Tato funkce je spuštěná automaticky po vložení posledního bodu na snímcích z CT simulátoru. 

Jak již bylo řečeno, funkce vkládaní bodu se spouští tlačítkem vložit bod. Segmentace proběhne 

nejdřív na snímcích z první CT kontroly pacienta a následně na snímcích z druhé CT kontroly 

pacienta. Pro realizaci této funkce byla zvolena metoda aktivních kontur, která je 

popsána v kapitole 5.4.1. Při realizaci toho této funkce jsem částečně vycházel 

z algoritmu Kumara
[17]

, který vychází z metody Kasse, Witkina a Terzopolouse. 
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Před segmentací je nutné nastavit hodnoty segmentace, které jsou: 

α (alfa): Určuje pružnost kontury. 

β (beta): Určuje tuhost kontury. 

γ (gama): Určuje velikost kroku.  

κ (kappa): Slouží jako měřítko pro sílu hladiny. 

W(Eline): Váhový faktor pro okraj, určuje míru postupu kontury. 

W(Eedge): Váhový faktor pro hrany, který nastaví intenzitu obrazu. 

W(Eterm): Váhový faktor pro omezení slouží pro vyhlazení kontury. 

 

Při tvorbě algoritmu je nutné nastavit počet iterací, pro které se bude pozice kontury počítat. 

Veškeré hodnoty jsou pevně nastavené. Tyto hodnoty byly získány experimentálně.  

 

Konkrétní hodnoty nastavení pro obě funkce segmentace jsou následující: 

 

 Zvyšování hodnoty alfa vede k tomu, že se kontura příliš intenzivně stahuje. 

Doporučené rozmezí je: 0,05 až 1. 

 Zvyšování hodnoty beta vede k tomu, že kontura je tuhá, a některé elementy zůstávají 

uvnitř kontury. Doporučené rozmezí je: 0,05 až 0,75. 

 Zvyšování hodnoty gama vede k tomu, že se zmenšuje krok postupu kontury. 

Doporučené rozmezí je: 0,5 až 5. 

 Zvyšování hodnoty kappa vede k tomu, že kontura začíná oscilovat. Doporučené 

hodnoty jsou: 0,075 0,01. 

 Změna hodnoty W(Eline) nad nulu vede k stahovaní se kontury. Nastavení této hodnoty 

v záporných hodnotách vede k roztahování kontury. Doporučené nastavení je: 0,2 až -

0,5. 

 Zvyšování hodnoty W(Eedge): vede k zvýšení ostrosti hran v jednotlivých krocích iterace. 

Doporučené rozmezí je: 0,2 až 1. 

 Zvyšování hodnoty W(Eterm) nad nulu vede k tomu, že finální kontura není vyhlazena. 

Naopak snižovaní hodnoty pod nulu vede k tomu, že kontura pomíjí některé rohy. 

Doporučené rozmezí je: 0,5 až -0,5. 

 Počet byl nastaven na hodnotu 100 tuto hodnotu lze zvýšit na 150. Není důvod ji 

zvyšovat víc, protože cílová oblast až v takové míře od původního tvaru nezmění.  

α (alfa): 0,05.  

β (beta): 0,05. 

γ (gama):  1. 

κ (kappa): 0,03. 

 

W(Eline): -0,2. 

W(Eedge): 0,5. 

W(Eterm): 0,3. 

Počet iteraci byl nastaven na hodnotu 100. 
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Obrázky číslo 29 a 30 pochází přímo z průběhu segmentace. Je na nich patrný vývoj 

segmentované křivky. Je zřejmé, že na průběh segmentace má vliv vzdálenost umístění 

počáteční křivky - v případě, že je křivka vložena příliš daleko od hranice, křivka nemusí 

dosáhnout až na požadovanou polohu. Tento problém lze řešit také zvýšením počtu iterací nebo 

přesnějším vkládáním bodů. 

 

 
 

Obrázek 29: Segmentace. 

 
 

Obrázek 30: Segmentace. 

Následující řádky představují tu část kódu, která je zodpovědná za segmentaci. Uvedený řádek 

je pro měření gradientu v obraze. 

 

[grady,gradx] = gradient(smth); 

eedge = -1 * sqrt ((gradx .* gradx + grady .* grady)); 
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Hodnota eterm se vypočte podle vzorce, definoval Kass a kol.  

 

eterm(i,j) = (cyy(i,j)*cx(i,j)*cx(i,j) -2 

*cxy(i,j)*cx(i,j)*cy(i,j) + 

cxx(i,j)*cy(i,j)*cy(i,j))/((1+cx(i,j)*cx(i,j) + 

cy(i,j)*cy(i,j))^1.5); 

 
Hodnota eext jako představena jako vážený součet eline a eedge a eterm. 

 

eext = (wl*eline + we*eedge -wt * eterm); 

vypočet gradientu 

[fx, fy] = gradient(eext); 

 

Pro výpočet nové pozice kontury jsou zodpovědné následující řádky kódu. Proměnné xs a ys 

jsou pro jednotlivé osy x y. 

 

ssx = gamma*xs - kappa*interp2(fx,xs,ys); 

ssy = gamma*ys - kappa*interp2(fy,xs,ys); 

     

xs = Ainv * ssx; 

ys = Ainv * ssy; 

 

 

6.2.7 Vypočet plochy 

 

Po dokončení funkce vkládaní bodů a segmentace, dojde k převodu vektorového obrázku na 

maticový a následnému vypočtu jeho plochy. Toto lze povést pomoci operace poly2mask - níže 

je uveden zdrojový kód. Segmentovaná plocha je v této fázi ve formátu matice, která obsahuje 

pouze hodnoty 0 a 1. Hodnota 1 je přiřazena místům, která odpovídají označené ploše. Tyto 

oblasti jsou označeny bílou barvu. Hodnota 0 je přiřazena k místům, která odpovídají ploše 

okolo plochy bílé. Tato plocha je označena černou barvou a tvoří pozadí obrázku. 

 

Plochu na takovém to obrázku lze vypočíst velmi jednoduše, a to tak, že se sečtou všechny 

hodnoty matice. K tomuto lze použít příkaz sum. Níže je znázorněno výpočetní rovnice plochy. 

 

handles.binaryImage = poly2mask(handles.xs,handles.ys,512,512); 

figure() 

imshow(handles.binaryImage) 

a1 = sum(sum(handles.binaryImage)); 

 

Vektorový obrázek, který byl převeden na maticový, je znázorněn na obrázku číslo 31. 

Můžeme si zde všimnout,  že obsahuje pouze černé a bíle hodnoty vybrané plochy. (Viz obr. 

31). 
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Obrázek 31: Vybraná plocha. 

 

 

Pro další krok je nutné určení konkrétní vzdáleností na těle pacienta a také je zapotřebí převést 

pixely na jinou míru, například na milimetry. Abychom mohli porovnávat vzdálenosti na 

různých snímcích, je nutné, aby oba přístroje byly stejně centrované. Nejjednodušším způsobem 

je nastavení FOV (pozorované oblasti zájmu) na maximální hodnoty (při pořizování CT 

záznamu). Tímto docílíme u všech pacientu stejnou centraci. 

 

 

6.2.8 Vypočet průměrné vzdálenosti 

 

Je zřejmě, že se rozměr i poloha objektu se mění. Určení přesné polohy není jednoznačné, 

protože na lidském těle neexistují dva body, které vůči sobě nemění polohu. Lze to řešit 

například vložením referenčních značek přímo do těla pacienta (které jsou viditelné i na CT 

skenech). Takové značky mohou byt zhotovené například ze zlata, nebo se lepí na pokožku 

pacienta kovové zrna. Tato metoda není příliš vhodná, protože ani takovýto kovový „brok“ 

nemusí na těle pacienta zaujímat stále stejnou polohu. 

 

Alternativní možností je vypočet průměrné vzdálenosti jednotlivých elementů, které svojí 

polohu nemění v příliš velkém rozsahu. Jsou to takové tkáně jako například těla patřeních 

obratlů, nebo úpony žeberních kosti k páteři.  
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Nyní se zaměříme na popis obrázku číslo 32, který se týká měření střední vzdálenosti. 

První bod je vypočten z označeného cílového objemu a je zaznamenán jako těžiště této plochy 

(červené hvězdičky na obratli jsou body vložené a hvězdička na ploše vybraného objektu je 

těžiště). 

 

Měření vzdálenosti se spouští tlačítkem - vzdálenost. Algoritmus informuje o počtu vložených 

bodů, které je nutno zadat. Těžiště je vypočteno automaticky po dokončení vkládaní bodů a po 

ukončení segmentace. Počet vložených bodů je přednastaven na dva. 

Následně se všechny naměřené vzdáleností sečtou a vydělí počtem měření. Dostaneme 

potom průměrnou vzdálenost odchylky pozorovaného objektu. Vložené body nebyly z důvodu 

přehlednosti propojovány přímkou.  

 

 
Obrázek 32: Měření střední vzdálenosti. 

 

 

Níže uvedený vedený kód představuje výpočet těžiště na vybrané ploše nebo na ploše, která 

byla segmentována. Pátý řádek kódu slouží k vykreslení získaných souřadnic těžiště a označení 

tohoto bodu červenou hvězdičkou.  

 

axes(handles.axes8); 

 hold on 

 s3  = regionprops(handles.binaryImage3, 'centroid') 

handles.centroids3 = cat(1, s3.Centroid); 

   

plot(handles.centroids3(:,1), handles.centroids3(:,2), 'r*') 

hold off 

 



56 

 

Přepočet vzdálenosti z hodnoty pixelu na hodnotu milimetru se vynásobí koeficientem rozměru 

pixelu. Tento koeficient je uložen v DICOM informacích snímku, jeho hodnota je závislá na 

druhu přístroje.  

 

 

6.2.9 Fůze segmentovaných ploch 

 

Fůzí je v tomto případě myšleno proložení dvou obrazových ploch přes sebe. Zde se jedná o 

plochu vybranou pomocí bodů a segmentovaných ploch. Porovnávají se plochy z CT 

simulátoru, vůči plochám z provedených kontrol. Výsledek této funkce přináší vizuální 

hodnocení rozdílu na jednotlivých snímcích. 

Tato funkce je spouštěna pomoci tlačítka fuze  - objeví se tři nová okna, ve kterých jsou 

zobrazeny jednotlivé obrazy. 

Obrázky se zobrazí ve stejném rozlišení, proto nemůže dojít k posunu ploch a 

znehodnocení polohy vůči sobě. 

 

Na obrázku číslo 33 je vidět jednotlivé plochy, které na sebe budou naloženy (Obrázek vlevo 

znázorňuje vybranou plochu bez použiti segmentace a obrázek vpravo znázorňuje plochu po 

segmentaci. Je patrné i bez přeložení přes sebe zásadní rozdíly). Již teď si můžeme všimnout 

některých rozdílů.  Další obrázek (č. 34) již zobrazuje obrázky proložené přes sebe. Po úpravě 

kontrastu (pro lepší zvýraznění rozdílu jednotlivých ploch), je možné si všimnout plochy na 

okraji, která pochází ze skanu, jenž vidíme na obrázku č. 33 vpravo. Tyto rozdíly mohou složit 

k vizuální verifikaci změn polohy nebo velikosti.  

 

  
Obrázek 33: Výsledky segmentace. 
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Obrázek 34: Proložené obrázky. 

 

 

Níže uvedená část kódu představuje proces naložení jednotlivých obrazů na sebe a jejích 

vykreslení. Je zde uvedena jen část kódu pro fúzování jednotlivých obrazových ploch. 

 

vyrez1=handles.Y1; 

vyrez1(~handles.binaryImage)=0; 

  

vyrez2=handles.Y2; 

vyrez2(~handles.binaryImage2)=0; 

  

vyrez3=handles.Y3; 

vyrez3(~handles.binaryImage3)=0; 

  

XFUSmean1 = wfusimg(vyrez2,vyrez1,'db2',5,'mean','mean'); 

XFUSmean2 = wfusimg(vyrez3,vyrez1,'db2',5,'mean','mean'); 

figure(); 

set(gcf, 'Position', get(0,'Screensize')); 

 

 

6.3 Vyhodnocení získaných dat 
 

Na základě stanoveného cíle byli vybráni pacienti, kteří podstoupili vyšetření počítačovou 

tomografii (dále jen CT) a opakované CT vyšetření z důvodu přeplánování. Do měření byli 

zahrnutí dva pacienti, na věk, pohlaví a druh nádorového onemocnění nebyl brán zřetel. 

Výzkum je limitován tím, že vzorek pacientů podstupujících toto vyšetření dvakrát během léčby 

je velmi malý.  
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6.3.1 Cíl výzkumu 

 

Cílem je porovnat rozdíly vybraného objemu s odstupem času na vybrané skupině pacientu za 

použitím vytvořeného algoritmus v prostředí MATLAB. 

 

 

6.3.2 Zkoumaná skupina 

 

Pacienti zahrnuti v měření byli dva. Data pacientů byly získány z CT přístroje na oddělení 

onkologie ve Fakultní nemocnici Ostrava. Snímky byly zapůjčený s laskavým svolením vedení 

tohoto oddělení. 

 

 

6.4 Zpracování dat 
 

Algoritmus naprogramován pro možnost hodnocení tří CT vyšetření. U každého z pacientů však 

byly vloženy po dva CT vyšetření, a to z důvodu nedostatku dat (třetí CT vyšetření provedeno 

nebylo). Byly hodnoceny pouze snímky z CT simulátoru a dalšího CT vyšetření, které bylo 

provedeno za účelem přeplánování.  Původní skupina, na které mělo proběhnout empirické 

měření nebyla do výzkumu zařazena z toho důvodu, že technika vyšetření u těchto pacientů 

nebyla dostatečně kvalitní pro zpracování dat ve vytvořeném algoritmu (kV technika). Tyto 

snímky mají příliš nízkou rozlišovací úroveň pro měkké tkáně a tudíž se nehodily pro toto 

měření. Tyto data lze použit v případě, že se použije technika IGRT. 

Cílové objemy jednotlivých pacientů jsou uvedený v tabulkách číslo 1-4, ve kterých je 

uveden jak objem, tak rozdíly jejich poloh a objemů. Tyto data byly zpracovány pomocí 

programu Microsoft Excel. 
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6.4.1 Pacient číslo 1 

 

Asi padesátiletý pacient číslo jedna byl léčen pro blíže nespecifikované nádorové onemocnění 

krku ve fakultní nemocnici. Během léčby dvakrát (s odstupem necelého měsíce) podstoupil CT 

vyšetření (přístroj SIEMENS).  Z tabulky číslo 1 vyplývá, že CTV výslednho vybraného 

objemu při kontrole jsou menší, než při vstupním vyšetření.  Na základě toho můžeme usoudit, 

že se vybrané oblasti v průběhu léčby zmenšily. Dále je v tabulce uveden celkový objem. Tento 

objem se vyvozuje ze sumy všech ploch a následně je tento výsledek vynásoben hodnotou šířky 

jednoho řezu (3mm).  Pro přehledné znázornění jsou hodnoty uvedeny také graficky (vodorovná 

osa určuje řez, svisla osa vybranou plochu mm
2)

. Graf byl pro přehlednost rozdělen na dvě části 

(viz graf 1 a 2).  

 

 

 

Tabulka 1: Cílové objemy pacienta číslo 1, hodnoty jednotlivých řezů a procentuální rozdíl. 

Pacient 1. CT simulátor 

[mm
2
] 

CT kontrola 

[mm
2
] 

Rozdíl ploch 

[mm
2
]  

Rozdíl ploch 

[%] 

Řez1 631,7381 335,4504 296,2877 46,90041 

Řez 2 578,3303 285,657 292,6733 50,60661 

Řez 3 782,8059 387,8645 394,9414 50,45202 

Řez 4 953,7109 508,417 445,294 46,69066 

Řez 5 1031,534 548,6011 482,9326 46,81695 

Řez 6 1089,519 644,6937 444,8257 40,8277 

Řez 7 793,4875 470,8535 322,634 40,66025 

Řez 8 637,8419 373,8874 263,9545 41,38243 

Řez 9 814,8506 414,9451 399,9055 49,07715 

Řez 10 895,7253 442,8993 452,826 50,55411 

Řez 11 659,205 350,301 308,904 46,86007 

Řez 12 636,3159 295,2662 341,0497 53,59754 

Řez 13 729,3981 446,3936 283,0045 38,79973 

Řez 14 561,545 350,301 211,244 37,61835 

Řez 15 686,6719 417,5658 269,106 39,1899 

Řez 16 524,9225 293,5191 231,4034 44,08335 

Řez 17 292,98 109,1961 183,7839 62,72917 

Řez 18 434,8922 244,5992 190,293 43,75635 

Řez 19 578,3303 352,9218 225,4086 38,97575 

Suma 13313,8 7273,333 6040,472 45,36999 

Objem [mm
3
] 39941,41 21820 18121,42 45,36999 
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Graf 1: CTV jednotlivých řezu pacienta č. 1- první část. 

 

 
 

 

 

Graf 2: CTV jednotlivých řezu pacienta č. 1 druhá část. 
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Tabulka 2: Střední vzdálenosti ložiska pacienta číslo 1, hodnoty jednotlivých vzdáleností a rozdíl.  

 

Pacient 1. CT simulátor 

[mm] 

CT kontrola 

[mm] 

Rozdíl středních 

vzdálenosti [mm] 

Řez1 62,5935 63,2331 -0,6396 

Řez 2 60,7521 61,1696 -0,4175 

Řez 3 61,3754 60,7713 0,6041 

Řez 4 64,1886 63,7097 0,4789 

Řez 5 67,8529 66,1693 1,6836 

Řez 6 68,9989 67,5038 1,4951 

Řez 7 70,2508 69,6688 0,582 

Řez 8 70,1087 68,1489 1,9598 

Řez 9 52,5374 53,1094 -0,572 

Řez 10 54,732 55,3017 -0,5697 

Řez 11 56,5687 57,3904 -0,8217 

Řez 12 54,8264 55,2571 -0,4307 

Řez 13 54,5995 54,9913 -0,3918 

Řez 14 64,9682 66,5907 -1,6225 

Řez 15 65,0448 66,6964 -1,6516 

Řez 16 61,8482 61,8476 0,0006 

Řez 17 53,7998 54,1758 -0,376 

Řez 18 52,0392 52,326 -0,2868 

Řez 19 60,3549 60,3862 -0,0313 

Medián 61,3754 61,1696  

Průměr 60,9178947 60,9709 -0,05301 

 

Z tabulky číslo 2 je patrné jak se měnila poloha těžiště jednotlivých řezů vůči referenčnímu 

bodu (páteřní obratel). Vzdálenosti se od sebe příliš markantně - neliší průměrná odchylka, byla 

-0,05mm. Záporné hodnoty jsou výsledkem zmenšení se vzdálenosti nových skenů vůči 

původním skenům.  Hodnoty odchylky se pohybují řádově milimetrech. Tyto hodnoty jsou také 

uvedeny v grafické podobě - graf znázorňuje změnu vzdálenosti těžiště vůči referenčním bodům 

u pacienta č. 1 (vodorovná osa určuje pořadí řezu, svisla střední vzdálenost v mm).  Graf byl pro 

lepší čitelnost opět rozdělen do dvou částí (viz graf 3-4). 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

Graf 3: Změna průměrné vzdálenosti těžiště vůči referenčním bodům pacienta č. 1, první část. 

 

 
 

 

 

Graf 4: Změna průměrné vzdálenosti těžiště vůči referenčním bodům pacienta č. 1, druhá část. 

 

 

 

Na obrázcích čísly 35,36,38,39,41,42 jsou znázorněny vybrané CT skeny, na kterých je 

vidět vybraná plocha pro segmentaci a segmentovaná plocha. Pro potřeby této práci jsou 

zásadní pouze některé skeny. Tyto vybrané plochy jsou dále fúzovány, viz obr. 37,40,43. 
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Fúzované skeny slouží pro vizuální kontrolu rozdílů v jednotlivých řezech (tento rozdíl lže vidět 

na rozdílných barvách a také na strukturách řezu)  

 

 
Obrázek 35: Vybraná plocha v původním CT. 

 
Obrázek 36: Segmentovaná plocha v novém CT. 
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Obrázek 37: Fúzované obrazy vybraných ploch. 

 

 
Obrázek 38: Vybraná plocha v původním CT. 
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Obrázek 39: Segmentována plocha v novém CT. 

 

 
Obrázek 40: Fúzované obrazy vybraných ploch. 
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Obrázek 41: Vybraná plocha v původním CT. 

 

 
Obrázek 42: Segmentována plocha v novém CT. 
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Obrázek 43: Fúzované obrazy vybraných ploch. 
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6.4.2 Pacient číslo 2 

 

Asi šedesátiletý pacient číslo dva byl také léčen pro blíže nespecifikované nádorové 

onemocnění krku ve fakultní nemocnici. Rovněž on během léčby dvakrát (s odstupem necelého 

měsíce) podstoupil CT vyšetření (přístroj SIEMENS).  

 

 Z následující tabulky číslo 3 vyplývá, že CTV výsledných vybraných objemů při kontrole 

jsou menší, než při vstupním vyšetření.  Vybrané oblasti se zmenšily vlivem léčby. Níže 

v tabulce je uvedený celkový objemu.  Tento objem se vyvozuje ze sumy všech ploch a 

následně je tento výsledek vynásoben hodnotou šířky jednoho řezu (3mm).  Pro znázornění jsou 

hodnoty uvedeny také graficky, kdy vodorovná osa určuje řez, svisla osa vybranou plochu mm
3
. 

. Z důvodu nepřehlednosti byl původní jeden graf rozdělen na dva grafy (graf č. 5 a 6). 

 

Tabulka 3: Cílové objemy pacienta číslo 2, hodnoty jednotlivých řezů a procentuální rozdíl.  

 

Pacient 2. CT simulátor 

[mm
2
] 

CT kontrola 

[mm
2
] 

Rozdíl ploch 

[mm
2
]  

 

Rozdíl ploch 

[%] 

Řez1 1148,312 684,1114 464,2007 40,42461 

Řez 2 614,2134 498,4811 115,7323 18,84236 

Řez 3 807,8242 722,5176 85,30657 10,56004 

Řez 4 748,6918 633,6996 114,9923 15,35909 

Řez 5 1588,943 1313,014 275,9297 17,36561 

Řez 6 1467,817 1108,18 359,6371 24,50149 

Řez 7 996,6662 794,5293 202,1369 20,2813 

Řez 8 845,0203 758,5235 86,49686 10,23607 

Řez 9 951,8401 876,9428 74,89731 7,868687 

Řez 10 1038,631 836,9362 201,6949 19,4193 

Řez 11 904,1527 693,7129 210,4398 23,2748 

Řez 12 718,1719 517,6843 200,4876 27,91639 

Řez 13 969,0075 831,3353 137,6722 14,20755 

Řez 14 562,7111 411,2669 151,4441 26,9133 

Řez 15 1094,902 919,3497 175,5525 16,03363 

Řez 16 450,1688 389,6634 60,50542 13,4406 

Řez 17 388,1753 272,0443 116,131 29,91715 

Řez 18 280,4018 124,8203 155,5815 55,48519 

Suma 15575,65 12386,81 3188,839 20,47323 

Objem [mm
3
] 46726,95 37160,44 9566,516 20,47323 
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Graf 5: CTV jednotlivých řezu pacienta č. 2 - první část. 

 
 

 

Graf 6: CTV jednotlivých řezu pacienta č. 2 - druhá část 
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Tabulka 4: Střední vzdálenosti ložiska pacienta číslo 2, hodnoty jednotlivých vzdáleností a rozdíl. 

Pacient 2. CT simulátor 

[mm] 

CT kontrola 

[mm] 

Rozdíl středních 

vzdálenosti [mm] 

Řez1 64,4563 64,29 0,1663 

Řez 2 65,0035 64,2191 0,7844 

Řez 3 67,7768 67,9896 -0,2128 

Řez 4 64,7339 65,0126 -0,2787 

Řez 5 67,7452 68,0944 -0,3492 

Řez 6 68,1733 67,2196 0,9537 

Řez 7 64,7455 64,9768 -0,2313 

Řez 8 51,3299 51,873 -0,5431 

Řez 9 50,8912 52,3377 -1,4465 

Řez 10 58,0382 57,1183 0,9199 

Řez 11 58,3451 57,8382 0,5069 

Řez 12 58,8608 58,0266 0,8342 

Řez 13 55,2239 55,6508 -0,4269 

Řez 14 59,6657 60,5746 -0,9089 

Řez 15 49,2644 48,7333 0,5311 

Řez 16 58,5376 58,9583 -0,4207 

Řez 17 61,3883 60,4519 0,9364 

Řez 18 75,4132 76,2126 -0,7994 

Median 60,527 60,51325  

Průměr 61,088489 61,087633 0,000856 

 

 

V tabulce číslo 4 vidíme, jak se měnilo umístění těžiště v jednotlivých řezech vůči referenčním 

bodům (páteřní obratel). Vzdálenosti se příliš od sebe neliší - průměrná odchylka, byla 0,001 

mm. Záporné hodnoty jsou výsledkem zmenšení se vzdálenosti nových skenů vůči původním 

skenům. Toto je vyobrazeno také graficky (viz graf 7, 8) - vodorovná osa určuje pořadí řezu, 

svisla střední vzdálenost v mm. Data byly opět pro přehlednost rozděleny na dvě části. 
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Graf 7: Změna průměrné vzdálenosti těžiště vůči referenčním bodům u pacienta č. 2 - první část. 

 
 

 

 

Graf 8: Změna průměrné vzdálenosti těžiště vůči referenčním bodům u pacienta č. 2 - druhá část 
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vidět vybraná plocha pro segmentaci a segmentovaná plocha. Pro potřeby této práci jsou 

zásadní pouze některé skeny. Tyto vybrané plochy jsou dále fúzovány, viz obr. 46,49,52. 
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Obrázek 44: Vybraná plocha v původním CT. 

 

 

 
Obrázek 45: Segmentována plocha v novém CT. 
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Obrázek 46: Fúzované obrazy vybraných ploch. 

 

 
Obrázek 47: Vybraná plocha v původním CT. 
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Obrázek 48:  Segmentována plocha v novém CT. 

 

 

 
Obrázek 49: Fúzované obrazy vybraných ploch. 
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Obrázek 50: Vybraná plocha v původním CT. 

 

 
Obrázek 51: Segmentována plocha v novém CT. 
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Obrázek 52: Fúzované obrazy vybraných ploch. 

 

 

 

Na závěr je uveden graf (číslo 9), který znázorňuje, jak se změnil celkový objem ložiska 

během léčby. Takový to výsledek je ve shodě s očekávaným výsledkem. Celkový procentuální 

rozdíl v objemu u pacienta číslo 1 byl 45,4% a u pacienta číslo 2 byl 20,5%.  

 

Graf 9: Objemy ložiska pacientů při prvním CT a při opakovaném CT (v mm3) 
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Závěr 
 

Cílem této diplomové páce bylo seznámit se s metodami záznamu a verifikace obrazu, dále 

návrh a realizace algoritmů pro vyhodnocení změn rozložení vnitřních struktur v obraze a 

provedení experimentálního měření na reálných datech. Tyto cíle se podařilo splnit.  

 

V programu MATLAB byl pro potřeby diplomové práce vytvořen algoritmus, jehož kompletní 

kód je uveden na přiloženém CD nosiči. Tento algoritmus pracuje s DICOM formátem dat, což 

umožňuje použití snímků získaných přímo z CT přístroje. Do algoritmu lze nahrát nejen snímky 

získané z CT, ale z jakéhokoliv jiného vyšetření, jehož výstupní data mají formát .dcm.  

 

Po načtení obrazu do příslušných oken následuje jeho filtrace, a to z důvodu odstranění šumu, 

který vzniká během pořizování CT záznamu. Filtrace je realizována pomocí Gaussián filtru. Ve 

filtru je sigma nastavena na hodnotu 3 a velikost konvoluční matice má rozměry 5x5. Takto 

nastavené hodnoty jsou optimální pro odstranění šumu. Filtrace probíhá pouze na přidaných 

obrazech z opakovaných vyšetření. Snímky z prvního CT filtrované nejsou. Kontrast skenů 

vyšetření lze pro lepší rozlišení jednotlivých struktur upravit. Na ploše, kde je vyobrazen sken z 

prvního CT vyšetření, lze pomocí zadávání bodů vybrat cílový objem. Je třeba klást velký důraz 

na vkládání jednotlivých bodů, aby nebyla vnášena chyba. To lze minimalizovat zkušenosti 

operátora. Tato vybraná plocha je využita pro segmentaci dalších skenů z druhého a třetího CT 

vyšetření. Segmentace se provede po vložení posledního bodu při výběru cílového objemu. 

Segmentace je realizována metodou aktivních kontur, podle Kasse, Witkina a Terzopoluse. 

Vycházeli z rovnice, kdy jsou sečteny vnitřní síly, obrazové síly a vnější síly. Pro segmentaci 

jsou hodnoty přednastaveny. Dále jsou nastaveny hodnoty, které jsou doporučené: α (alfa): 0,05, 

β (beta): 0,05, γ (gama): 1, κ (kappa): 0,03, W(Eline): -0,2, W(Eedge): 0,5, W(Eterm): 0,3. 

Důvod zvolení právě těchto hodnot je blíže vysvětlen v textu. Takto nastavené parametry byly 

pro potřeby tohoto algoritmu nejefektivnější. Počet iterací je nastaven na hodnotu 100, tuto 

hodnotu lze zvýšit, ale není důvod ji zvyšovat o velikou hodnotu, protože tkáňové struktury 

mění svůj tvar jen malém rozsahu.  

Po výběru a segmentaci cílového objemu je tato plocha převedena na binární matici, a z této 

matice je vypočítaná plocha celková. Tento krok je proveden postupně pro všechny okna. 

Převod hodnoty pixlů na hodnotu milimetru je realizovaná pomocí přepočtu rozměru pixelu, 

který nese každý DICOM formát. Obdobným způsobem jsou převáděny pixely při měření 

průměrné vzdálenosti. Výsledné plochy lze přes sebe přeložit a vizuálně zhodnotit rozdíl 

vybraných ploch.  

Pomoci tohoto algoritmu lze provádět měření a vyhodnocení na reálných datech, které byly 

také součástí diplomové práce.   
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Do experimentálního měření byli zahrnuti dva pacienti z Fakultní Nemocnice Ostrava. 

Více pacientů tuto léčebnou strategii neabsolvovalo. Pacienti měli provedené vždy dva CT 

vyšetření (simulační CT a CT pro kontrolu). Přesto je algoritmus připraven až pro 3 CT 

vyšetřeni v časovém odstupu. Měřením bylo zjištěno, do jaké míry se vybrané ložisko v těle 

pacienta během  léčby mění. Tyto změny můžou mít vliv na průběh celé léčby a také na 

případné následky či nežádoucí účinky léčby. 

 

 U prvního pacienta je patrný výrazný úbytek měřeného objemu. Celkový objem z jeho prvního 

CT vyšetřeni činil 39,9 ml. Tento objem v průběhu léčby podle kontrolního CT poklesl na 

hodnotu 22 ml, přičemž časový odstup mezi oběma vyšetřeními činil necelý měsíc. Rozdíl obou 

objemů byl 18,1 ml (45%). Průměrná změna polohy těžiště byla - 0,05mm. Z této hodnoty lze 

usuzovat, že se poloha měřené struktury i po změně objemu výrazně neměnila. Díky přeměření 

velikosti objemu lze stanovit, o kolik se zmenšil objem struktury a na základě toho stanovit 

objem, který nahradila zdravá tkáň. Tato zdravá tkáň se dostává do svazku záření a zvyšuje se 

toxicita. Získané výsledky by měly vést k rozhodnutí o přepracování ozařovacího plánu. 

 

Druhý pacient také podstoupil dva CT vyšetření. Výsledek při stanovení léčebného objemu 

z prvního CT (simulace) činil 46,7 ml. Po měsíci bylo CT vyšetření opakováno. Objemový 

výsledek z druhého CT vyšetření byl 37,2 ml. Rozdíl obou objemů činil 9,6 ml (20,5 %). Stejně 

jako u pacienta číslo jedna, bylo měření doprovázeno měřením průměrné vzdálenosti těžiště.  

 

U obou pacientů shodně byly zvoleny referenční body na obratlovém těle.  Průměrná změna 

polohy těžiště činila 0,001mm. Tato hodnota je zanedbatelná, lze říct, že se průměrná 

vzdálenost těžiště ozařované oblasti se neměnila. V obou dvou případech je vhodné zvážit 

možnost přeplánování. Výsledky obou pacientů však mohou být zatíženy chybou, která vznikla 

při vkládání referenčních oblastí, které dále posloužily k segmentaci. Pro minimalizaci této 

chyby je zapotřebí značné zkušenosti při rozpoznávání jednotlivých anatomických struktur na 

CT snímcích. Tuto chybu lze teoreticky řešit pomoci automatické detekce objektů, zatím však 

tato možnost není reálná, neboť počítač doposud není schopen rozpoznat jednotlivé tělesné 

struktury s takovou precizností, jako člověk.  
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Příloha – Uživatelská příručka 
 

Vážený uživateli,  

děkujeme, že jste se rozhodl pracovat v námi vytvořeném programu. Doufáme, že pro Vás 

bude přínosem a budete se k tomuto způsobu práce rádi vracet. 

 

 

Prvním krokem pro práci v tomto programu je jeho instalace. Nainstalujte proto dle instrukcí 

program MATLAB R2010b. Pro instalaci tohoto programu jsou zapotřebí instalační DVD a 

licenční kód pro danou verzi. Úvodní instalace programu je jednoduchá a bude Vám trvat asi 30 

minut. Do mechaniky vložte instalační DVD a dále postupujte dle instrukcí programu. 

 

Spusťte instalaci verze, kdy není zapotřebí připojení k internetu. Budete vyzváni k zadání FIK 

kódu a zvolení cesty k licenčnímu souboru. Následuje výběr jednotlivých Toolbox-ů k instalaci 

a poté je již spuštěna i samotná instalace, která bude ukončena automaticky. Správný postup je 

pro úplnost znázorněn na obrázcích 53 - 60. 

 

 

 

 
Obrázek 53: Průvodce instalace - výběr instalace bez internetu.

 [22]
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Obrázek 54: Souhlas s licenčními podmínkami 

[22]
 

 

 
Obrázek 55: Zadaní licenčního kódu.

 [22]
 

 

 
Obrázek 56: Volba místa instalace.

 [22]
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Obrázek 57: Volby instalovaných toolbox-u.

 [22]
 

 

 
Obrázek 58: Výběr druhu souboru.

 [22]
 

 

 
Obrázek 59: Průběh instalace.

 [22]
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Obrázek 60: Konec instalace. 

[22]
 

 

 

Po ukončení instalace programu MATLAB, již můžete spustit m-file s algoritmem.  Po 

spuštění m-filu se otevře okno s kódem algoritmu (viz. příloha na CD nosiči). Algoritmus 

spustíte pomoci tlačítka F5 nebo tlačítkem Run. 

 

Na obrazovce se zobrazí algoritmus. Nyní je třeba vybrat snímky pacientu. Načtení proveďte 

zmáčknutím tlačítka - Otevři složku (viz obr. 61). Složka musí obsahovat data pacienta v .dcm 

formátu! Veškeré skeny ze všech absolvovaných CT vyšetření pacienta musí byt umístěny 

v jedné složce. Tento postup brání nechtěnému načtení snímků jiného pacienta. 

 

 

 

    Obrázek 61: Otevření složek, červeně označené tlačítka slouží pro načtení složky se skeny pacienta.  
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Po úspěšném načtení složky se skeny,se v listboxu zobrazí seznam skenů tak, jak jdou za sebou. 

Do zobrazovacích ploch se načtou jednotlivé snímky. Vyberte požadované řezy, dbejte na to, 

aby to byly řezy vedené vždy ve stejné úrovni.  V případě nesprávného načtení souboru nebo 

nesprávně vybrané složky, která buď neobsahuje DICOM soubory, nebo zobrazovaný soubor 

nemá koncovku  .dcm,  Vás algoritmus na tuto chybu upozorní. Zobrazí se varování, ve kterém 

kroku se vyskytla chyba. 

 

 Máte-li již vybrané požadované snímky, můžete si dle vlastních požadavků v základním okně 

upravit nastavení kontrastu (tlačítko kontrast). Do tohoto základního okna můžete začít vkládat 

jednotlivé body, které se následně propojí a poslouží k segmentaci. Obrázek číslo 62 znázorňuje 

vkládaní bodů (na obrázku je modrou elipsou je zaznačeno tlačítko pro změnu kontrastu a 

červená elipsa zaonačuje tlačítko pro vkládaní bodů.). Vkládaní se spustí po zmačknuti tlačítka 

vložit bod. 

 

 
Obrázek 62: Vkladní bodu a úprava kontrastu.  

 

 

Vraťme se ještě k problematice kontrastu. Po zmačknutí tlačítka kontrast se objeví okno pro 

změnu šířky nastavení hodnoty kontrastu. Během této funkce lze měnit kontrast také funkcí 

myši (přímo na obrázku, po zmačknuti levého tlačítka a posuvem myší nahoru a dolu, vlevo a 

vpravo), (Viz Obr. 63). 
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Obrázek 63: Okno pro úpravu kontrastu obrázku kontrastu.  

 

Po dokončení segmentace se zobrazí informace o označené ploše v mm
2
. Dalším krokem pro 

Vás může byt změření průměrné vzdálenosti. Tato vzdálenost je mezi těžištěm vybrané plochy a 

vloženými dvěma body na kostěnou strukturu například tělo obratle. Po zvolení místa měření se 

zobrazí červená hvězdička. Výsledky naměřené průměrné vzdálenosti se zobrazí v informačních 

oknech. Měření vzdálenosti se spouští tlačítkem vzdálenost (červená elipsa na obr. 64). 

 

 
 

Obrázek 64: Měření střední vzdálenosti  
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Můžete využít také funkci F Ů Z E. Tato funkce je podmíněna předchozím provedením 

segmentace – vyberte sken, se kterým chcete pracovat. Tlačítko pro provedení této funkce se 

jmenuje jednoduše - fůze.  Po jeho zmáčknutí se objeví tři nové okna. První obrázek (č. 65) 

znázorňuje jednotlivé plochy pro porovnání a na zbylých obrázcích (jednom nebo dvou, podle 

toho, kolik kontrolních skenů jste zadali) jsou zobrazeny překryté snímky - viz obrázek 66 

K těmto obrazům je také přidaná funkce změny kontrastu, obdobně jako u výše zmíněné 

položky - kontrast. 

 

 
Obrázek 65: Porovnání ploch - jednotlivé vrstvy, které budou proloženy vůči sobě. 

 

 
Obrázek 66: Proložení ploch. 


