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Příloha I Tannerova klasifikace stádií vývoje prsů.  

 

 
Obrázek 1 Tannerova klasifikace stádií vývoje prsů. [5] 

 

  

1. stadium – prsa mají ještě nevyspělý vzhled, neexistuje 

prsní tkáň, prsní dvorec není rozvinutý a bradavka je jen 

nepatrně zvednuta.

2. stadium – prsní dvorec se zvětšuje a pod ním se 

počíná vyvíjet prsní tkáň. Prsní dvorec a bradavka se 

zdvihají společně.

3. stadium – celý prs všestranně roste a současně stále 

více vystupuje bradavka. Prsní dvorec začíná tmavnout.

4. stadium – prs roste rychleji, pigmentovanější a 

vystouplý prsní dvorec začíná vystupovat, jsou zjevné 

3 obrysy, obrys bradavky, dvorce a prsu.

5. stadium – tvar dívčího prsu se blíží tvaru dospělého 

prsu. Nad obrys prsu vyčnívá pouze bradavka.
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Příloha II Tabulky  

  
Faktor 

Relativní 

riziko 
Riziková skupina žen 

1. Vysoké riziko 

věk 10 ženy starší 50 let 

geografická oblast 5 
vyspělé země Severní Ameriky 

a severní Evropy 

osobní historie 

karcinomu prsu 
4 

ženy s karcinomem prsu na 

jedné straně 

rodinná historie 

karcinomu prsu 
3-4 

ženy s karcinomem prsu nv 1. 

příbuzenské linii 

2. Střední riziko 

věk první 

menstruace 
3 

ženy s první menstruací před 

11- rokem věku 

věk menopauzy 2 
ženy s menopauzou po 54. roce 

věku 

věk první gravidity 3 

ženy s první dokončenou 

graviditou po 30. - 35. roce 

věku 

socioekonomická 

situace 
2 

ženy vyšší socioekonomické a 

sociální vrstvy 

obezita v 

postmenopauze 
2 

index tělesné hmotnosti 35 a 

více 

expozice 

ionizujícímu záření 
2 

abnormální expozice po 10. 

roce věku 

3. Faktory 

diskutovaného 

rizika 

zvýšená konzumace 

alkoholu 
? ? 

kouření ? ? 
 Tabulka 1 rizikových faktorů 

 

Tabulka 2 prevence rakoviny prsu 

  

Prostředek Interval cílová skupina 

1. samovyšetřování 1 krát měsíčně všechny ženy nad 20 let 

2. vyšetření prsů 

lékařem 
1 krát za 2 - 3 roky ženy mezi 20 - 40 roky věku 

3. skreening 
1 krát za 18 - 24 

měsíců 

ženy nad 50 let věku (event. Od 40 či 

45let) 
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Příloha III Tabárova typologie 

 

 
Obrázek 2 Typologie podle Tabára, typ I – V. Typ IV a V má nést vyšší riziko vzniku karcinomu než typy ostatní. [9] 
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Příloha IV Standardizovaný systém hodnocení systém BI-

RADS
TM

 

 

Lexikon nálezů 
 Systém BI-RADS

TM
 American College of Radiology rozlišuje: 

A. Masa, formace (angl. mass) 

1. Tvar 

 Okrouhlý 

 Oválný 

 Laločnatý 

 Nepravidelný 

2. Okraj (hranice formace) 

 Dobře vymezený (zřetelný, ostrý) 

 Mikrolaločnatý (mikrolobulovaný) 

 Skrytý 

 Neurčitý (hranice špatně vymezena) 

 Spikulózní (cípatě vybíhající) 

3. Denzita (stín) 

 Vysoká 

 Stejná (izodenzní – sejné sytosti jakou má stín žlázy) 

 Nízká (ale ne s projasněním tukové tkáně) 

 S projasněním (obsah tuku) 

B. Kalcifikace 

1. Typicky benigní 

 kožní (nepříliš syté s projasněním uvnitř, prstenčité) 

 vaskulární (distribuce odpovídá uložení ve stěně cév) 

 hrubé, případně vzhledu pražené kukuřice (typicky ve fibroadenomu) 

 velké tyčinkovité kalcifikace (jsou projevem „sekrečního onemocnění“, resp. 

plasmocelulární mastitidy, případně duktektázií) 

 okrouhlé (pod 1 mm v acinech – „lobulární kalcifikace“, pod 0,5 mm „tečkovité“) 

 s projasněním uvnitř (tuková nekróza, kalcifikace obsahu mlékovodů, ve 

fibroadenomech) 

 skořápkovité či tvaru úzkého lemu (ve stěně cyst, při tukové nekróze) 

 typu „kalciového mléka“ 

 kolem šicího materiálu 

 dystrofické 

 tečkovité (menší než 0,5) 

2. Nejednoznačné 

 amorfní či neurčité (často okrouhlého nebo chomáčkovité, drobné, někdy jakoby 

zamlžené, bez možnosti přesného zařazení do určité skupiny) 

3. Pravděpodobně maligní 

 plemorfní nebo heterogenní, zrnité 

 jemné lineární nebo jemné lineární a současně se větvící 

4. Distribuce kalcifikací 

 seskupené, shluklé (mnohočetné kalcifikace zaujímají malý objem, je třeba popsat tvar 

shluku!) 

 lineární (jsou uskupeny do řady, mohou se i větvit) 

 segmentární 

 regionální (nacházíme je ve větším objemu prsu) 

 difuzní, rozptýlené (náhodně rozptýlené) 

C. Narušení architektoniky prsu 

Je narušena normální architektonika prsu, aniž by byla patrna určitá formace 

D. Speciální nálezy 

1. Trubicovitá (tubulární) denzita (většinou mlékovod) 

2. Intramamární lymfatická uzlina 
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3. Asymetrická prsní tkáň (asymetrická denzita, hodnotíme ve srovnání s korespondující částí 

v druhém prsu). Nacházíme větší objem žlázy (resp. stínu), vyšší denzitu či více „prominujících 

duktů“. 

4. Fokální asymetrická denzita. Je patrná jako asymetrie s podobným tvarem ve dvou projekcích, 

ale bez zřetelné hranice, která by svědčila pro formaci. 

E. Sdružené nálezy 

Jsou přítomny s nálezem formace (masy či s kalcifikacemi, ale můžou být i samostatně jediným příznakem. 

1. Retrakce kůže 

2. Retrakce bradavky 

3. Ztluštění kůže (lokální či difuzní) 

4. Trabekulární ztluštění (ztluštění fibrózních sept v prsu) 

5. Kožní léze (může být zaměněna za intramamární lézi) 

6. Axilární adenopatie (zvětšené uzliny bez projasnění tuku) 

7. Narušení architektoniky prsu (jen jako sdružený příznak) 

8. Kalcifikace (jen jako sdružený příznak), což jsou příznaky uvedené již pod B a C. 

F. Lokalizace léze 

1. Lokalizace (určit podle hodin na ciferníku a určit kvadrant, horní zevní, horní vnitřní, dolní zevní, 

dolní vnitřní, subareolárně, centrálně, v axilárním výběžku) 

2. Hloubka (vpředu, ve středu, vzadu) 

 

 

Závěrečná zpráva (nález) 
 Výsledkem mamogramu by měla být závěrečná zpráva, resp. písemný nález. Nález by měl 

obsahovat: 
1. Stručný popis celkového typu (složení) prsu 

 Zcela převažuje tuk 

 Rozptýleny stíny žlázy 

 Heterogenně denzní stín (senzitivita mamografie může být menší) 

 Extrémě denzní stín (v hutném stínu může být léze skryta!) 

Samozřejmě je možné použít některou známou klasifikaci, např. dle Tabára 

2. Jasný popis jakékoliv podstatné změny 

(s použitím „lexikonu nálezů“), pokud je nález nezařaditelný, stručně popsat 

3. Závěr (souhrn) 

Závěr by měl být jednoznačný. V této části popisu nálezu je velmi vhodné určit hodnotící kategorii, jak je 

dále uvedeno (číslo i slovní popis). Zařazením do určité hodnotící kategorie je zároveň i dáno naše 

doporučení k dalšímu postupu. V případě, že při závěrečném hodnocení jde o podezřelý nález, má radiolog 

právo (spíše však povinnost) doporučit biopsii. 

 

Hodnotící kategorie jsou následující 
A. Hodnocení není dokončeno 

 

Kategorie 0 – Potřeba dalšího vyšetření 

 Nález, který vyžaduje další vyšetření. Tato situace nastává především ve screeningu po provedené 

standardní mamografii. Doporučení k dalšímu vyšetření zahrnují cílenou kompresi, snímky se zvětšením, 

provedení speciálních projekcí, ultrasonografie apod. 

 

B. Hodnocení je dokončeno 

 

Kategorie 1 – Negativní 

 Prsy jsou symetrické a nejsou přítomny žádné formace, změny architektoniky ani podezřelé 

kalcifikace. 

 Doporučení: Jen pravidelné sledování v rámci screeningu. 
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Kategorie 2 – Benigní 

 Jsou přítomny známky, které je možné označit za benigní. Jde například o kalcifikované 

fibroadenomy, kalcifikace benigního charakteru, léze obsahující tuk (olejové cysty, lipomy, mléčné cysty či 

hamartomy), typické intramamární lymfatické uzliny, ultrasonograficky zjištěné cysty apod. 

 Doporučení: Jen pravidelné sledování v rámci screeningu. 

 

Kategorie 3 – pravděpodobně benigní 

 Sem patří případy, kdy je vysoká pravděpodobnost benignity. 

 Doporučení: Kontrolní vyšetření za 4 – 6 měsíců (k potvrzení stability procesu). 

 

Kategorie 4 – podezřelá abnormalita 

 Nejsou sice přítomny charakteristické rysy malignity, ale existuje nezanedbatelná 

pravděpodobnost maligního procesu. Je vhodné (pokud je to možné) uvést přibližně, jak vysoká 

pravděpodobnost malignity je. Bude to vodítkem k určení naléhavosti provedení biopsie. 

 Doporučení: Biopsie (punkční biopsie je výhodou). 

 

Kategorie 5 – abnormalita budící dojem malignity 

 Nalezena léze má v tomto případě vysokou pravděpodobnost malignity. 

 Doporučení: Biopsie, s týmem a pacientkou plánovat vhodnou léčbu.  

 [9] 
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Příloha V Obrázek pro lokalizaci 

 

 
Obrázek 3 Polohu léze ve vztahu k povrchu prsu je vhodné označit podle ciferníku na hodinách (a). Schématické znázornění 

části prsu pro určování hloubky uložení (přední, subareolární, střední, centrální, zadní část, axilární výběžek) (b). [9]  
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Příloha VI TNM klasifikace  

Hodnocení stupně pokročilosti primárního nádoru. [15] 

 

TX   primární tumor nelze posoudit 

T0   nejsou známky primárního nádoru 

Tis   karcinom in situ 

  
Tis 

(DCIS) 
duktální karcinom in situ 

  
Tis 

(LCIS) 
lobulární karcinom in situ 

  
Tis 

(Paget) 
Pagetova chodoba bradavky bez jiného nádoru 

T1   tumor 2 cm nebo méně v největším rozměru 

  T1mic mikroinvaze 0,1 cm nebo méně v největším rozměru 

  T1a větší než 0,1 cm, ne však více než 0,5 cm 

  T1b větší než 0,5 cm, ne však více než 1 cm 

  T1c větší než 1 cm, ne však více než 2 cm 

T2   tumor větší než 2 cm, ne však více než 5 cm v největším rozměru 

T3   tumor větší než 5 cm v největším rozměru 

T4   tumor jakékoliv velikosti s přímým šířením do stěny hrudní nebo do kůže 

  T4a šíření na stěnu hrudní (mimo pektorální svaly) 

  T4b edém nebo ulcerace kůže prsu nebo satelitní kožní uzly omezené na týž prs 

  T4c kritéria 4a a 4b současně 

  T4d inflamatorní karcinom 
Tabulka 3 TNM klasifikace – kategorie T 

Klinické hodnocení stavu regionálních mízních uzlin. [15] 

NX uzliny nelze posoudit 

N0 bez metastáz v uzlinách 

N1 metastázy v pohyblivé stejnostranné ayilární uzlině (uzlinách) 

N2 

metastázy ve fixované stejnostranné axilární uzlině (uzlinách), nebo metastázy ve 

vnitřní mamární uzlině (uzlinách) bez klinicky evidentních metastáz v axilárních 

uzlinách 

N3 
mestastázy ve stejnostranných infraklavikulárních nebo supraklavikulárních uzlinách, 

nebo současné metastázy v axilárních a vnitřních mammárních uzlinách 

Tabulka 4 TNM klasifikace – kategorie N 

Klinické hodnocení přítomnosti vzdálených metastáz. [15] 

MX přítomnost vzdálených metastáz nelze posoudit 

M0 nejsou přítomny vzdálené metastázy 

M1 vzdálené metastázy 

Tabulka 5 TNM klasifikace – kategorie M 
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Příloha VII Program pro kapitolu 5

%close all 

%clear all 

clc 

fprintf('Start ...\n'); 

obrazek=2; 

  

if exist('onacteny') else onacteny=0; end 

if (obrazek==onacteny) else clear('X'); end 

if exist('X') else 

    switch obrazek 

        case 1, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka1_LCC.dcm'); % OK  

        case 2, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka1_LMLO.dcm'); % OK  

        case 3, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka2_RCC.dcm'); %OK +1  

        case 4, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka2_RMLO.dcm'); %OK +1 

        case 5, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka3_LCC.dcm');% OK 

        case 6, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka4_RCC.dcm'); % OK  

        case 7, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka4_RMLO.dcm'); % OK 

        case 8, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka5_LCC.dcm');% OK +1 

        case 9, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka5_LMLO.dcm');% OK 

        case 10, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka6_LCC.dcm');% OK 

        case 11, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka6_LMLO.dcm');% OK +1 

        case 12, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka7_RCC.dcm');% OK 

        case 13, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka7_RMLO.dcm');% OK 

        case 14, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka8_LCC.dcm');% OK 

        case 15, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka8_LMLO.dcm');% OK 

        case 16, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka9_RCC.dcm');% OK 

        case 17, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka9_RMLO.dcm');% OK 

        case 18, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka10_RCC.dcm');% OK +1 

        case 19, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka10_RMLO.dcm');% OK +1 

        case 20, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka11_LCC.dcm');% OK 

        case 21, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka11_LMLO.dcm');% OK +1 

        case 22, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka12_LCC.dcm');% OK 

        case 23, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka13_RCC.dcm');% OK 

        case 24, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka13_RMLO.dcm');% OK 

        case 25, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka14_RCC.dcm');% OK 

        case 26, [X,map,alpha] = 

dicomread('pacientka14_RMLO.dcm');% OK 

        

        otherwise fprintf('Obrazek %i mimo 

rozsah!!!\n'); 

    end 

end 

[rozm_y,rozm_x]=size(X); 

pulka=round(rozm_x/2); 

fprintf('Rozliseni: %i , %i\n',rozm_x,rozm_y); 

 

%rozm_x=a(1) 

%rozm_y=a(2) 

levo=sum(sum(X(1:rozm_y,1:pulka))); 

pravo=sum(sum(X(1:rozm_y,pulka:rozm_x))); 

  

if (levo>pravo) % postupujeme zprava 

    iii=rozm_x; 

    smer=-1; 

else % postupujeme zleva 

    iii=1; 

    smer=+1; 

end 

     

minimum=min(min(X));     

skok=320; % skok pro přeskočení značení obrázku 

  

while(  (iii>0)&&(iii<rozm_x+1)  )  % procházení 

sloupečku 

    sloupek=max(X(1:rozm_y,iii)); 

    if (sloupek>minimum+10) % kontrola na jas 

        if (  

((iii+skok*smer)>0)&&((iii+skok*smer)<rozm_x)  ) 

%pokus o přeskočení značky 

            sloupek=max(X(1:rozm_y,iii+skok*smer)); 

            if (sloupek>minimum+10) % je za skokem 

černá? 

                break % ne - už je tam světlo => konec 

            else 

                iii=iii+skok*smer; % úspěšné přeskočení 

značky 

            end 

        else % není kam skákat 

            break 

        end 

    end 

    iii=iii+smer; 

end 

iii=iii-100*smer; % odstoupení zpět po detekci 

  

fprintf('Hranice: %i\n',iii);   

   

if (levo>pravo) % postupujeme zprava 

    mez_l=1; 

    mez_r=iii; 

else % postupujeme zleva 

    mez_l=iii; 
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    mez_r=rozm_x; 

end 

maximum=max(max(X(1:rozm_y,mez_l:mez_r))); % 

celkové maximum 

vyrez=double(X(1:rozm_y,mez_l:mez_r)); %vybraní 

podstatné části od shora dolu 

[vyr_y,vyr_x]=size(vyrez); 

fprintf('Vyrez: %i x %i\n',vyr_x,vyr_y); 

  

% DECIMACE (snížení rozlišeni výřezu) 

decf=10; % kolik pixlu na jeden 

vyr_x=floor(vyr_x/decf)*decf; %zaokrouhleni na 

cele okénka 

vyr_y=floor(vyr_y/decf)*decf; 

fprintf('Vyrez: %i x %i (po 

zaokrouhleni)\n',vyr_x,vyr_y); 

if (obrazek==onacteny) else clear('DDD'); end %při 

změně obrázku smazat starý 

if exist('DDD') else 

    fprintf('DECIMACE\n'); 

    iii=1; 

    DEC=zeros(vyr_y-decf+1,vyr_x-decf+1); %místo 

na ukládání posčítaných obrázku 

    while (iii<decf+1) %procházeni osy X 

        jjj=1; 

        while (jjj<decf+1) %procházeni osy Y 

            DEC=DEC+vyrez(jjj:vyr_y-decf+jjj,iii:vyr_x-

decf+iii); 

            jjj=jjj+1; 

        end 

        iii=iii+1; 

    end 

    % posbíráni bodíku do decimovaného obrázku 

    sberac=1:decf:vyr_x; 

    DDD=[]; 

    iii=1; 

    while (iii<(vyr_y/decf)) 

        DDD(iii,:)=DEC(decf*(iii-1)+1,sberac); 

        iii=iii+1; 

    end 

    DDD=DDD/(decf^2); 

    [dec_y,dec_x]=size(DDD); 

    %DDD je decimovaný obrázek 

end 

  

subplot(2,2,1) % první graf 

colormap(bone); 

imagesc(DDD); 

DDDzaloha=DDD; 

title('Decimace')   

  

%Odstranění svalu 

velkostky=5; % velikost kostičky pro měření světlosti 

pokleskostky=0.8; %jak výrazné ztmavnuti je konec 

svalu 

[pk_a,pk_i]=max(DDD);  %pk_i indexy maxim v 

jednotlivých sloupcích 

[pk_t,pk_x]=max(pk_a); % nalezeni největšího 

sloupečku (hodnota=pk_t) 

pk_y=pk_i(pk_x); 

if(smer==1) %sval je na pravé straně 

    ksum=sum(sum(DDD(1:velkostky,dec_x-

velkostky:dec_x))); 

    iii=dec_x-velkostky; 

else  %sval je v levo 

    ksum=sum(sum(DDD(1:velkostky,1:velkostky))); 

    iii=1; 

end 

  

ksum=ksum/(velkostky^2); % znormování součtu na 

průměrný jas 

ksumroh=ksum; %uloženi jasu pro pozdější 

porovnání 

if(ksum>0.5*pk_t) %sval nalezen - ohraničíme ho a 

(potlačíme ho) 

    fprintf('Sval\n'); 

    while ((iii>0)&&(iii<dec_x-

velkostky+1))%hledáme okraj svalu nahoře 

        

ksum=sum(sum(DDD(1:velkostky,iii:iii+velkostky)))

; 

        ksum=ksum/velkostky^2; 

        if(ksum<ksumroh*pokleskostky) 

          break   

        end 

        iii=iii-smer; 

    end 

    koststrana=iii; 

     

    if (smer==1) 

        iii=dec_x-velkostky;  

    else 

        iii=1; 

    end 

     

    jjj=1; 

     while ((jjj>0)&&(jjj<dec_y-

velkostky+1))%hledáme okraj svalu na straně 

        

ksum=sum(sum(DDD(jjj:jjj+velkostky,iii:iii+velkost

ky))); 

        ksum=ksum/(velkostky^2); 

        if(ksum<ksumroh*pokleskostky) 

          break   

        end 

        jjj=jjj+1; 

     end 

    kostdolu=jjj; 

    fprintf('Sval: %i,%i\n',koststrana,kostdolu); 

     

    if (smer==1) 

        %naznačeni mazaného svalu (P) 

        hold on 

        plot([koststrana,dec_x],[1,kostdolu],'-r'); 

        hold off 

        fprintf('rezu sval\n'); 

        jjj=1; 

        while (jjj<kostdolu) %mažeme sval (P) 

             iii=round(koststrana+(jjj/kostdolu)*(dec_x-

koststrana)); 

             DDD(jjj,iii:dec_x)=0; 

             jjj=jjj+1; 

         end 
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    else 

        %naznačeni mazaného svalu (L) 

        hold on 

        plot([koststrana,1],[1,kostdolu],'-r'); 

        hold off 

        fprintf('rezu sval\n'); 

        jjj=1; 

        while (jjj<kostdolu) %mažeme sval (L) 

             iii=round((1-(jjj/kostdolu))*koststrana); 

             DDD(jjj,1:iii)=0; 

             jjj=jjj+1; 

         end          

    end 

     

else 

     fprintf('sval nenalezen\n'); 

end 

  

KOE=0.08; 

%potlačení okrajů z (L) 

OKR=zeros(1,dec_y); 

iii=1; 

while  (iii<(dec_x)) 

    jjj=1; 

   while (jjj<(dec_y)) 

       if (DDD(jjj,iii)>10) %najedeme na nečernou 

plochu 

           OKR(jjj)= OKR(jjj)+KOE; 

           if (OKR(jjj)>1) 

               OKR(jjj)=1; 

           end 

           DDD(jjj,iii)=DDD(jjj,iii)*OKR(jjj);%provede 

ořezáni 

       else 

           OKR(jjj)=0; 

       end 

       jjj=jjj+1; 

   end 

    iii=iii+1; 

end 

  

%potlačení okrajů z (P) 

OKR=zeros(1,dec_y); 

iii=dec_x; 

while  (iii>0) 

    jjj=1; 

   while (jjj<(dec_y)) 

       if (DDD(jjj,iii)>10) %najedeme na nečernou 

plochu 

           OKR(jjj)= OKR(jjj)+KOE; 

           if (OKR(jjj)>1) 

               OKR(jjj)=1; 

           end 

           DDD(jjj,iii)=DDD(jjj,iii)*OKR(jjj);%provede 

ořezáni 

       else 

           OKR(jjj)=0; 

       end 

       jjj=jjj+1; 

   end 

   iii=iii-1; 

end 

  

%potlačeni okrajů ze shora 

OKR=zeros(1,dec_x); 

jjj=1; 

while  (jjj<(dec_y)) 

    iii=1; 

   while (iii<(dec_x)) 

       if (DDD(jjj,iii)>10) %najedeme na nečernou 

plochu 

           OKR(iii)= OKR(iii)+KOE; 

           if (OKR(iii)>1) 

               OKR(iii)=1; 

           end 

           DDD(jjj,iii)=DDD(jjj,iii)*OKR(iii);%provede 

ořezáni 

       else 

           OKR(iii)=0; 

       end 

       iii=iii+1; 

   end 

   jjj=jjj+1; 

end 

  

%potlačení okrajů zespoda 

OKR=zeros(1,dec_x); 

jjj=dec_y; 

while  (jjj>0) 

    iii=1; 

   while (iii<(dec_x)) 

       if (DDD(jjj,iii)>10) %najedeme na nečernou 

plochu 

           OKR(iii)= OKR(iii)+KOE; 

           if (OKR(iii)>1) 

               OKR(iii)=1; 

           end 

           DDD(jjj,iii)=DDD(jjj,iii)*OKR(iii);%provede 

ořezáni 

       else 

           OKR(iii)=0; 

       end 

       iii=iii+1; 

   end 

   jjj=jjj-1; 

end 

  

% VÝPOČET HISTOGRAMU 

vekturek=reshape(DDD,1,dec_x*dec_y); 

kvantovani=10; %velikost pro histogram 

histogram=zeros( round(maximum/kvantovani)+2,1 

); 

iii=1; 

pocet=size(vekturek,2); 

while (iii<pocet) 

    indexik=1+round( vekturek(iii)/kvantovani ); 

    histogram(indexik)=histogram(indexik)+1; 

    iii=iii+1; 

end 

histogram(1)=0; 

[spick_a,spick_i]=max(histogram); 

histogram(spick_i)=0; 

  

% KORELACE S PUNTÍKEM 
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% vygenerováni puntíku 

puvel=12; %průměr puntíku 

pstr=puvel/2; 

ppp=ones(puvel,puvel)/(puvel^2); %příprava místa 

na puntík 

iii=1; 

while(iii<puvel+1) 

    jjj=1; 

    while(jjj<puvel+1) 

        if ( (jjj-pstr)^2+(iii-pstr)^2<pstr^2 ) 

            ppp(jjj,iii)=1; %blízko středu 

        else 

            ppp(jjj,iii)=0; %daleko středu 

        end 

        jjj=jjj+1; 

    end 

    iii=iii+1; 

end 

ppp=ppp/sum(sum(ppp)); % normováni puntíku na 

součet = 1 

  

%korelace s puntíkem 

COR=[]; 

iii=1; 

while(iii<dec_x-puvel+1) 

    jjj=1; 

    while(jjj<dec_y-puvel+1) 

        COR(jjj,iii)=sum(sum(DDD(jjj:jjj+puvel-

1,iii:iii+puvel-1).*ppp));      

        jjj=jjj+1; 

    end 

    iii=iii+1; 

end 

[cor_y,cor_x]=size(COR); %zjištění velikosti 

výstupního obrázku 

  

subplot(2,2,2) 

colormap(bone); 

imagesc(COR); 

title('Korelace')  

  

[pk_a,pk_i]=max(COR);  %pk_i indexy maxim v 

jednotlivých sloupcích 

[pk_t,pk_x]=max(pk_a); % nalezeni největšího 

sloupečku 

pk_y=pk_i(pk_x); 

  

fprintf('Maximum: %i , %i = %f\n',pk_x,pk_y,pk_t); 

prah=pk_t*0.78; %stanoveni prahu pro hledaní 

nádorových oblasti 

fprintf('Prah: %f\n',prah); 

  

PRM=[]; 

iii=1; 

while(iii<cor_x+1) % prahování korelačního obrázku 

    jjj=1; 

    while(jjj<cor_y+1) 

        if (COR(jjj,iii)>prah) 

            PRM(jjj,iii)=1; 

        else 

            PRM(jjj,iii)=0; 

        end 

        jjj=jjj+1; 

    end 

    iii=iii+1; 

end 

  

subplot(2,2,3) 

colormap(bone); 

imagesc(PRM); 

title('Izolované ložiska')  

  

% IZOLATOR (hledač mezery mezi nálezy) 

fprintf('IZOLACE\n'); 

carcount=0; % počet nalezených nádoru 

ca_x=[]; 

ca_y=[]; 

ca_s=[]; %velikosti (plocha) 

iii=1; 

izostav=0; % situace (máme mezeru?) 0=ne 1=ano 

while (iii<cor_x+1) 

    if (max(PRM(1:cor_y,iii))>0) %máme mezeru 

        izostav=1; 

    else % nemáme mezeru 

        if (izostav==1) % druhotná analýza (z druhého 

směru) 

           jjj=1; 

           izostav=0; 

           while (jjj<cor_y+1) 

               if (max(PRM(jjj,1:iii))>0) % máme mezeru 

                   izostav=1; 

               else %nemáme mezeru 

                   if (izostav==1) % IZOLOVANA oblast 

(mezera právě skončila) 

                       % výpočet těžiště 

                       ploch=sum(sum(PRM(1:jjj,1:iii))); 

%plocha skvrny 

                       if (ploch>16) % práh pro uznání 

ložiska (v ploše) 

                          % přidáni nálezu do tabulky 

                          

ca_x=[ca_x,sum(sum(PRM(1:jjj,1:iii)).*(1:iii))/(ploc

h)]; 

                          

ca_y=[ca_y,sum(sum(PRM(1:jjj,1:iii)').*(1:jjj))/(ploc

h)]; 

                          ca_s=[ca_s,ploch]; %plocha skvrny 

                          carcount=carcount+1; 

                          % pomocné zobrazení zkoumané 

části 

                          hold on 

                          plot([iii,iii,1],[1,jjj,jjj]); 

                          hold off                                               

                       end 

                       % smazání již zanesených objektu 

                       PRM(1:jjj,1:iii)=0; 

                       izostav=0; % příprava na příchod 

dalšího 

                   end 

               end 

               jjj=jjj+1; 

           end % konec smyčky druhotné analýzy 

        end % konec druhotné analýzy 

    end 
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    iii=iii+1; 

end 

  

fprintf('Nalezeno: %i\n',carcount) 

  

%subplot(2,1,2); 

%plot(histogram) 

  

subplot(2,2,4) 

colormap(bone); 

imagesc(DDDzaloha); 

hold on 

title('Označené ložiska')  

% kreslení označujících čtverečků 

iii=1; 

while (iii<carcount+1) 

    ctv=round(  sqrt(ca_s(iii)/pi)  ); 

    ct_x=round(ca_x(iii)+pstr); 

    ct_y=round(ca_y(iii)+pstr); 

plot([ct_x-ctv,ct_x+ctv,ct_x+ctv,ct_x-ctv,ct_x-

ctv],[ct_y+ctv,ct_y+ctv,ct_y-ctv,ct_y-ctv,ct_y+ctv],'-

r'); 

% zdvojení 

%    ctv=ctv+1; 

%plot([ct_x-ctv,ct_x+ctv,ct_x+ctv,ct_x-ctv,ct_x-

ctv],[ct_y+ctv,ct_y+ctv,ct_y-ctv,ct_y-ctv,ct_y+ctv],'-

r'); 

    iii=iii+1; 

end 

hold off 

  

onacteny=obrazek; 

fprintf('KONEC.');
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Příloha VIII Program pro kapitolu 6. 

Úprava původního programu (automatizace) 

%close all 

%clear all 

clc 

fprintf('Start ...\n'); 

obrazek=2; 

onacteny=0; 

[X,map,alpha] = dicomread(nazevsouboru); 

 

 

Program pro vyhledávání (vyhledavac) 

 
adresar=['*.dcm'] %adresar k prohledani a koncovka hledanych souboru 

listing=dir(adresar); %samotne prohledani adresare 

% vznikne seznam kde jsou nazvy soubory, velikosti a data zalozeni 

pocetsouboru=size(listing,1) %zjisteni celkoveho poctu souboru 

  

tabulka_nadoru=[]; 

index=1; 

while (index<pocetsouboru+1) 

    nazevsouboru=listing(index).name; %takhle se pristupuje k nazvu souboru 

    fprintf('Zpracovavam: %s\n',nazevsouboru); 

    % zavolat zkoumaci skript 

    automatizace 

    tabulka_nadoru(index)=carcount; 

    index=index+1; 

end 

  

index=1; 

while (index<pocetsouboru+1) 

    fprintf('Obr: %i Nalezu: %i Nazev: %s\n',index,tabulka_nadoru(index),listing(index).name); 

    index=index+1; 

end 
 

 

 


