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Abstrakt 

Tato práce se zabývá vizualizací a měřením cévního řečiště ze snímků magnetické rezonance. Cílem je 

detekovat cévní řečiště, segmentovat ho a následně ze snímků odstranit nežádoucí struktury. Ve 

druhém úkolu se řeší měření délky a průměru cévy. První část problematiky je řešena pomocí metody  

Fuzzy prahování a druhá část je zaměřena na aproximaci cév křivkami, kde jsou srovnány dvě metody, 

metoda interpolace a metoda euklidovské vzdálenosti, pro výpočet délky a průměru cév. Jsou zde 

popsány jejich klady a zápory i vyhodnocení, která z metod se jeví jako vhodnější pro reálné využití. 

Pro zpracování problému bylo použito prostředí MATLAB, ve kterém také byla vytvořena GUI 

aplikace pro uživatele, jejž si může daný snímek nahrát, vyextrahovat cévní řečiště od okolních 

struktur a poté změřit délku jednotlivých cév či jejich průměr s přepočtem naměřené hodnoty na 

velikost v reálných jednotkách. 

 

Klíčová slova 

MRI, základní zpracování digitálního obrazu, segmentační techniky, fuzzy logika, fuzzy prahování, 

MATLAB, GUI 

 

Abstract 

This bachelor´s work deals with the visualization and measurement magnetic resonance images of 

vascular bed. The aim is to detect vascular bed , segmenting it and then delete the unwanted structures 

from images. In the second objective is solved measurements of length and diameter of blood-vessels . 

The first part of the issue is solved by using the Fuzzy thresholding method and the second part 

focuses on the approximation of the blood-vessels by curves, where are compared two methods ,  

the method of interpolation and method of Euclidean distance to calculate the length and diameter of 

blood-vessels. There are described their pros and cons and evaluace, which method seems to be more 

suitable for real applications. For elaboration of the problem was used MATLAB programm interface, 

where was also created a GUI application for user, where he can upload that image, extract vascular 

bed from surrounding structures and then measure the length of individual blood-vessels and their 

diameter, to convert the measured values to the size of real-world units . 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

B0   indukce vnějšího magnetického pole  

CEMRA  Contrast Enhanced MRA (MRA s kontrastní látkou) 

CT   Computer Tomography – počítačová tomografie 

EKG   elektrokardiograf 

f   průměrná hodnota signálu v určité homogenní oblasti 

FID   Free Induction Decay – volně indukovaný signál 

FOV   Field Of View (zorné pole) 

GE   Gradient Echo sekvence 

Gx, Gy, Gz  magnetické gradienty v rovinách x, y, z 

h(I)   histogram snímku 

I(x)   vstupní snímek 

IR   Inversion Recovery sekvence 

KL    kontrastní látka 

M0   maximální vektor magnetizace 

MR (MRI)  magnetická rezonance (Magnetic Resonance Imaging) 

MRA   magnetická rezonance angiografie (Magnetic Resonance Angiography) 

S (i,j)   prahovaný snímek s proměnnými i a j 

SE   Spin Echo sekvence 

SNR   Singal Noise Ratio (poměr signál/šum) 

T1   longitudiální (podélný) relaxační čas 

T2   transverzální (příčný) relaxační čas     

T2
*
   relaxace spin-spin s vnější nehomogenitou magnetického pole 

TSE   Turno Spin Echo sekvence 

UFSE   Ultra Fast Spim Echo sekvence 



γ   gyromagnetický poměr 

σš   standardní odchylka šumu v oblasti pozadí 

ω0   Larmorova frekvence 

ωl   váhová funkce 
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Úvod 

Bakalářská práce je zaměřena na detekci, segmentaci a měření cévního řečiště z MRA snímků, které 

byly poskytnuty z Nemocnice Podlesí a.s. v Třinci. Problematika segmentace je řešena metodou Fuzzy 

prahování. Pro měření délky a průměru cév byly zvoleny a srovnány dvě metody, metoda interpolace  

a metoda euklidovské vzdálenosti. V první fázi je účelem práce nastínit problematiku teoreticky. 

V praxi je pak cílem z daného snímku extrahovat cévní řečiště od okolních struktur a následně měřit 

délku či průměr zvolené cévy. Výstupem práce je aplikace vytvořená v MATLABu, která umožňuje 

uživateli nejen úpravu snímku a měření cév metodou euklidovské vzdálenosti, ale i přepočítání 

naměřené hodnoty do reálné velikosti v zadaných jednotkách. 
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1 Magnetická rezonance 
Magnetická rezonance (MR) se řadí mezi diagnostické neinvazivní vyšetřovací zobrazovací metody. 

Diagnostická znamená, že slouží pouze k odhalení poškozené či patologické tkáně v těle, nikoli však 

k terapii. MR významně nezatěžuje lidský organismus, nedochází zde k žádnému ozařování 

rentgenovým zářením, jako je například u počítačové tomografie (CT). Používá se především 

k vyšetřování měkkých tkání, mozkových cév bez podání kontrastní látky, apod. 

1.1 Konstrukce MR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Konstrukce hardwaru MR, převzato z [17]  

 Hlavní magnet – magnety generují intenzitu homogenního magnetického pole B0 od 0,2T 

(ultra low field) – 9T (high field). Nejčastěji se využívá magnet o síle 1,5T (high field). 

o Permanentní – Velikost B0 je do 0,3T. Jsou vyrobené z ferromagnetických 

slitin (Co, Fe, Ni). Mají vysokou hmotnost. Naopak vykazují velmi dobrou 

stabilitu pole a nepotřebují významné stínění. Elektrický proud není 

podmínkou ke vzniku magnetického pole a nevyžadují speciální chlazení. 

o Rezistivní (odporový) – Velikost B0 je do 0,5T. Tento klasický elektromagnet 

se používá k nízkým typům přístrojů, bývá krátký a otevřený k vyšetření 

pacientů, kteří trpí klaustrofobii či k vyšetření malých dětí. Nevýhoda je velká 

spotřeba energie. Chladícím prvkem je voda. Stínění je nákladné.  

o Supravodivý – Velikost B0 je velmi vysoká. Označuje se jako permanentní. 

Při teplotě -296°C je ve vodiči minimální elektrický odpor. To je způsobeno 

chlazením kapalným heliem (kryogen), do kterého je magnet ponořen. 

Stabilita a homogenita je velmi vysoká. Zde je potřeba významné stínění. 

[14], [17] 
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 Gradientní systém – se skládá z 3 gradientních cívek, které generují magnetické gradientní 

pole ve směru os x, y a z. Z nichž pak vytvářejí obraz pro tři na sebe kolmé roviny. Ve 

vyšetřovaných tkáních poskytují získat prostorovou informaci o rozložení a vlastnostech 

protonů. Určují, jak bude tlustá skenovaná tomovrstva. Gradientní cívky, jež se přepínají 

během vyšetření, produkují silný hluk. [14], [23], [17]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Vizualizace a tvar gradientního systému, převzato z [17] 

 Radiofrekvenční systém – se skládá z vysílacích a přijímacích cívek (RF cívek). 

K překlopení spinu jader musí vyslat RF pulsy. 

o Vysílač – vysílá RF pulsy o určitém tvaru, sledu a energii, aby došlo 

k překlopení jaderných spinů. 

o Přijímač – přijímá vyslané FID/ echo signály z vyšetřované tkáně. Reaguje na 

relaxaci spinů. 

Dělení RF cívek: 

o Velkoobjemové (volumové) – obkružuje celé tělo pacienta, proto celotělová 

cívka, která je od těla poněkud vzdálená. Funguje jako vysilač i jako přijímač. 

o Objemové (vyrovnávací) – slouží k vyrovnání nehomogenity magnetického 

pole. Dokonalá homogenita zajišťuje kvalitní zobrazení vyšetřovaných částí.  

o Povrchové – umisťují se blízko k vyšetřované oblasti, slouží jako přijímací 

cívky. Většina z nich je tvarována podle vyšetřované části a nese tak i její 

název. Např. cívka hlavová, krční páteřní, ramenní, kolenní, zápěstní, břicha  

a hrudníku, prsní, endorektální. Jestliže je cívka více vzdálená od objektu, 

obraz MR se zhorší. [14], [23], [17] 
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Obrázek 3: Zleva – hlavová, končetinová, obličejová cívka, převzato z [17] 

 Radiofrekvenční a magnetické stínění – slouží k ochraně MR přístroje před magnetickým 

a RF šumem z okolí, ale také k ochraně okolních elektronických přístrojů, které mohou být 

významně rušeny impulzy magnetického pole MR přístroje. 

Stínění dělíme: 

o Pasivní – tzv. Faradayova klec – izolace stěn, dveří a oken vyšetřovací 

místnosti nemagnetickým pletivem z oceli nebo mědi zabudovaným kolem 

supravodivého MR magnetu. 

o Aktivní – použití speciálních supravodivých cívek, které jsou umístěny na 

vnější straně vinutí MR magnetu. Mají za úkol vyrábět magnetické pole 

v opačném směru než samotný magnet a tím snižují účinnost vysílaných 

impulsů do okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Průhled vnitřní konstrukcí MR s popisem částí, převzato z [17] 
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 Vyšetřovací (pacientský) stůl – je vyroben z neželezných materiálů. Nosnost stolu 

dosahuje až 150kg.  

 

 Ovládací konzole – tvoří ji řídící počítač s daným softwarem, kde se načte pacient, zvolí se 

typ vyšetření s danou sekvencí, poté se sken vyhodnotí a archivuje. Může se následně 

odeslat na jiná pracoviště. 

 

 Doplňky – u některých vyšetření jsou nezbytné doplňující přístroje či pomůcky. Např. EKG 

přístroj, který slouží k monitorování dechu a srdce u pacientů uvedených do narkózy. Je 

vyroben z nemagnetických kovů. [14], [17], [23]  
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1.2 Fyzikální podstata MR 

Každý proton má tzv. spin, který se vyznačuje rotací protonu kolem své osy. Kolem každé elektricky 

nabité částice, která vykazuje pohyb, vzniká magnetické pole, proto protony v jádře vytvářejí 

magnetický moment jako malé magnetky. Atomy, které mají v obalu lichý počet protonů a neutronů, 

tedy nukleonů, se chovají ke svému okolí magneticky. Patří sem protony 1H, 13C, 19F, 23Na, 31P. 

Lidské tělo je tvořeno z chemického hlediska z 60-70% vodou a okolo 12% tuky, tudíž atomy vodíku 

jsou v těle v hojném zastoupení, a proto se v praxi využívají k MR zobrazování, kvůli svým poměrně 

velkým magnetickým momentům. 

Atomy, které mají v obalu sudý počet nukleonů, se chovají ke svému okolí nemagneticky, to je dáno 

tím, že když se v obalu spojí nukleony do dvojic svými opačnými póly (jako dva magnetky), jejich 

magnetické momenty se navzájem vyruší a ztrácí žádoucí schopnosti pro MR zobrazování. [14], [23] 

1.2.1 Úhrnný magnetický moment tkáně 

Jelikož se protony ve tkáních vyskytují neuspořádaně, ruší se jejich magnetické momenty a tkáň 

navenek magneticky nereaguje. Umístěním těla do silného magnetického pole se protony seřadí svými 

rotačními osami rovnoběžně se siločarami vnějšího magnetického pole tak, že jedna část směřuje 

souhlasně, tzv. paralelně a druhá část směřuje o 180° na opačnou stranu, tzv. antiparalelně (Obrázek 

5b). [14], [23] 

    

Obrázek 5: a) Běžné uspořádání protonů vodíku (vlevo), b) paralelní a antiparalelní uspořádání 

protonů vodíku v magnetickém poli (vpravo), převzato z [14] 

 

Všechny protony vykazují kromě rotace kolem své osy (spin) ještě druhý pohyb, který se nazývá 

precese, tj. rotační pohyb kolem siločar magnetického pole, jako kdyby opisovaly pomyslný plášť 

kužele. Proton se neustálým a plynulým pohybem naklání na všechny strany, aniž by se převrhl.  

Každý proton a jeho precesní pohyb se charakterizuje určitou frekvencí, tzv. Larmorovou frekvencí 

ω0, která závisí na dvou faktorech: 

 Magnetických vlastnostech daného atomového jádra – na tzv. gyromagnetickém poměru γ 

 Intenzitě indukce vnějšího magnetické pole B0 [T] 

                        (1.1)  
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Gyromagnetický poměr pro vodíková jádra je ≈ 42,55 MHz/T. 

Precese skupiny protonů je asynchronní tzn., že každý proton provede precesi za jiný čas.  

Protonů uspořádaných paralelně je vždy o něco málo více (přibližně 1000006) než v opozitním 

postavení (přibližně 1000000), a tudíž nedojde k vyrušení všech protonových paralelních úhrnných 

magnetických momentů antiparalelními magnetickými momenty, jak by tomu bylo v případě stejné 

četnosti obou uspořádání. V tomto případě se vyruší milion magnetických momentů protonů 

paralelních a antiparalelních a zůstane pouze šest nadbytečných paralelních protonů, které jednak 

způsobují, že tkáň začne projevovat svůj vlastní úhrnný magnetický moment a také, že vzniká vektor 

podélné magnetizace ve tkáni. Rozdílné tkáně mají různou biochemickou strukturu, tudíž i jinak velký 

magnetický moment i další magnetické vlastnosti, a díky tomu mohou poskytovat informace o svém 

složení.[14], [23]  

1.2.2 Elektromagnetický (RF) impulz a magnetizace 

Abychom mohli zjistit velikost vektorů tkáňové magnetizace, je třeba změnit směr úhrnného vektoru 

tkáňové magnetizace v prostoru a dostat ho ze zákrytu silného magnetického pole MR magnetu. 

Dodáním energie protonům je vychýlíme z ustálené polohy. Energie musí být taková, aby ji mohly 

protony bez problémů přijmout. Vyšleme elektromagnetický impulz (excitace), který nese energii o 

frekvenci stejné jako je Larmorova frekvence precesního pohybu protonů. Jestliže jsou frekvence 

shodné, protony mají schopnost absorbovat energii elektromagnetického vlnění a tzv. spolu rezonují. 

Odtud název magnetická rezonance. [14], [23] 

Vyslaný elektromagnetický impulz plní dvě funkce: 

 Otáčí část nadbytečných paralelních protonů do energeticky náročnější antiparalelní pozice. 

Zároveň se zmenšuje vektor podélné magnetizace. 

Má vliv na precesi protonů. Srovná protonové spiny a protony se začnou pohybovat ve fázi, 

synchronně. V jednom okamžiku začnou magnetické momenty působit jedním směrem. Přitom 

dochází ke vzniku vektoru příčné tkáňové magnetizace, jenž se otáčí s Larmorovou frekvencí kolem 

siločar pole MR magnetu. [23]  
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Obrázek 6: a) velikost vektoru podélné magnetizace b) překlopení několika antiparalelních 

spinů protonů, vznik příčné magnetizace (černá vodorovná šipka) c) a d) obnovení podélné 

magnetizace, převzato z [23] 

1.2.3 Relaxace 

Jakmile přestane působit RF impuls, tak se vrátí vychýlený vektor magnetizace zpět do stavu 

termodynamické rovnováhy působením relaxačních mechanismů, tj. se směrem vnějšího 

magnetického pole (do osy z). Při návratu vektoru se uvolňuje přebytečná energie protonů ve formě 

elektromagnetického záření, která se dále měří jako FID/echo signál.  

Rozlišují se dva typy relaxačních mechanismů: 

 Spin-mřížka relaxace (longitudinální-podélná) – dochází k návratu antiparalelních 

protonů ve směru B0. Popisuje se časovou konstantou T1, což je doba, za kterou je potřeba 

dosáhnout 63% původní velikosti vektoru magnetizace. V různých tkáních je doba relaxace 

jiná. Např. v tukové tkáni relaxují protony mnohem rychleji než protony v mozkomíšním 

moku. 

 

 Spin-spin relaxace (transverzální-příčná) – je popsána časovou konstantou T2. Dochází 

zde k rozfázování protonů a k zániku vektoru příčné magnetizace v rovině xy. Precesní 

pohyb jader bude zase rozdílný. T2 relaxace probíhá asi 2-10x rychleji než T1 relaxace. 

 

 

Relaxace obou mechanismů působí na systém současně s tou podmínkou, že nejdříve nastává spin-

spin relaxace a se zpožděním se projeví relaxace spin-mřížka. Čím je silnější magnetické pole, tím 

delší je relaxace T1. Odtud plyne fakt, že T1 relaxace závisí na velikosti magnetického pole B0, 

zatímco velikost T2 relaxace je skoro nezávislá na B0. [17][25] 
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Obrázek 7: Podélná relaxace, převzato z [16] 

 

1.3 Zpracování MR obrazu 

Vektor magnetizace se překlopí z rovnovážné polohy osy z do roviny xy (Mz > Mxy) v momentě, kdy 

vyšleme vhodný RF pulz. Přijímací cívky, které jsou umístěny do roviny xy, začnou indukovat po 

ukončení působení RF pulzu střídavý proud s Larmorovou frekvencí.  

1.3.1 FID signál 

Signál, který indukují přijímací cívky, se označuje jako FID signál, tzv. volně indukovaný signál (free 

induction decay). Maximální hodnota FID signálu se získá v čase TE od RF pulzu, poté klesá 

exponenciálně. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: FID signál – dvě složky – harmonický signál s Larmorovou frekvencí  

a exponenciální útlum daný časem T2*. (T2* relaxace = vnitřní T2 (spin-spin) a vnější 

nehomogenita (B0)), převzato z [10] 
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1.3.2 Poziční kódování 

Aby se zjistilo, odkud vyslaný signál přišel, je třeba použít k přesnému detekování zdroje tzv. poziční 

kódování. Tvoří jej tři přídavné gradientní cívky, jenž generují gradientní mag. pole Gz, Gy, Gx 

(magnetické gradienty). Narušují hlavní mag. pole B0, přes které přechází. 

Voxel je konkrétní pozice [x, y, z], která je určena právě ze zmíněných tří gradientních polí Gz, Gy, Gx. 

Pozice voxelu je popsána svou fází (fázové kódování Gy) a frekvencí (frekvenční kódování Gx). 

Každý gradient má svou úlohu: 

 Gradient Gz – vybírá tomorovinu (rovina řezu) 

 Gradienty Gx, Gy – určují pozici voxelu v dané tomorovině, Gx určuje sloupce se stejnou 

frekvencí a Gy určuje řádky se stejnou fází 

Změnou frekvence RF pulzu či polohy průsečíku gradientu +/- Gz s vnějším polem B0, lze nahradit 

výběr tomovrstvy. 

Signál se snímá během působení frekvenčního kódování Gx. [13], [17]  

1.3.3 Rekonstrukce obrazu 

Slouží k vytvoření výsledného MR obrazu z naměřených dat. Zobrazované signály FID pro jednu 

tomorovinu jsou vloženy do tzv. k-prostoru (je složen pouze z řádků nasnímaných hodnot FID 

signálů) a z těchto dat se Fourierovou transformací jednotlivých FID signálů získá výsledný sken 

v dané rovině.  

 

1.3.4 Sekvence 

Tvoří je více různých RF pulzů periodicky se opakujících, které pak charakterizují danou sekvenci, 

 a tím i výsledný MR obraz. Téměř každé vyšetření má svou specifickou sekvenci. 

Detekovaný signál se tzv. váhuje určitým parametrem, mezi které patří: 

 Hustota protonových jader 

 Relaxační doba T1 

 Relaxační doba T2 

 

Základní sekvence při MR vyšetřeních: 

 Spin-echo (SE) jako jsou například Turbo-spin-echo (TSE), Inversion-recovery (IR), Ultra-

fast-spin-echo (UFSE) 

 Gradient-echo (GE) 
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1.3.5 Kvalita zobrazení MR snímku 

Každý MR obraz je složen ze dvou složek, signál a šum. Šum je vzniká prostorovými a časovými 

odchylkami magnetického pole prostorovými odchylkami vysílaného RF impulzu. Nedá se nikdy 

úplně odstranit. Proto se zavádí tzv. poměr signál/šum (signal noise ratio – SNR) 

    
 

  
 [dB]    (1.3)  

f – průměrná hodnota signálu v určité homogenní oblasti, σ  – standardní odchylka šumu v oblasti 

pozadí, použito z [13] 

Lepší kvalita obrazu bude dosažena při vyšší hodnotě SNR.  

Metoda filtrace se postupem času měnila. Nyní se v praxi používá filtrace číslicovými filtry s průběžně 

nastavitelnými mezními kmitočty či více využívaná metoda s využitím Fourierovy nebo vlnové 

transformace. [13], [17]  

 

1.3.6 Artefakty 

Falešné změny síly signálu, tvaru a polohy zobrazovaného objektu, které vznikly až v průběhu 

zobrazení a nejsou způsobeny patologickými změnami. Mohou je vyvolávat biologické a fyziologické 

procesy pacienta, avšak také je mohou způsobit nedostatky MR přístroje.  

Základní rozdělení artefaktů: 

 Srdeční pulz, dýchání, peristaltické pohyby střev, průtok a pulzace krve velkých cév 

 Tzv. chemical shift - artefakty způsobené změnou frekvence v okolí vyšetřované roviny, 

rozhraní různých tkání s jiným zastoupením vody a tuku (tuk/sval, likvor/mozková tkáň)  

 Nehomogenita magnetického pole (kovové implantáty, endoprotézy, ženský make-up)[14] 

Avšak některá MR vyšetření naopak využívají k zobrazování i některé artefaky a jsou záměrně 

žádoucí. Přínosem jsou pro následnou analýzu a diagnostiku. 

 

1.4 MR angiografie (MRA) 

Pojem angiografie znamená vyšetření cév pomocí zobrazovacích metod. MRA (MR angiografie) je 

často pokládána za neinvazivní metodu vyšetření. Touto metodou je možné vyšetřit cévní řečiště 

různých částí těla (například končetin, mozku). Metoda se dělí na angiografii s podáním kontrastní 

látky a bez jejího podání. Kontrastní látka (KL) je látka, která zvyšuje kontrast vyšetřovaných struktur, 

např. zvýrazněním patologie nebo funkčních dynamických dějů. KL využívající se při MR vyšetření 

obsahují paramagnetické cheláty (stabilní komplexy tvořené železitým kationtem s organickou látkou 
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udržující železitý kation v rozpustné formě)  prvku gadolinia (Gd). Gd je stříbřitě bílý, 

měkký přechodný prvek, do 20 °C ferromagnetický, nad 20 °C výrazně paramagnetický. KL se 

aplikuje nitrožilně, proto lze toto vyšetření považovat z části za invazivní (miniinvazivní). MRA 

vyšetření s podáním KL, tzv. CE MRA (Contrast Enhanced) probíhá tak, že se provede vyšetření bez 

kontrastu, tzv. maska, poté se vstříkne celý bolus (dávka) KL a následuje postkontrastní fáze 

vyšetření. Postkontrastní vyšetření je načasováno tak, aby KL byla přítomná zejména v tepenném 

řečišti eventuálně  v žilním systému. Za výsledný MRA obraz vyšetření je brán rozdíl snímků bez 

kontrastu se snímky s kontrastem. Někdy se vyšetření provádí hned s aplikací KL bez původní masky. 

Nekontrastní MRA využívá k zobrazení cévního řečiště tok krve, kdy dokáže excitovat (a tedy 

zobrazit) jen čerstvě přitékající krev do vyšetřované oblasti. Signál okolních stacionárních tkání je 

naopak záměrně potlačen.  

Gadoliniové kontrastní látky urychlují T1 relaxaci (spin-mřížka) krve, tím zvyšují její T1 signál. Proto 

se jako postkontrastní vyšetření, včetně MRA, používá T1 vážený obraz. [7]  
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2 Zpracování obrazu a metody pro měření v obraze 
Tato kapitola je dělena na část, kde se řeší základní principy zpracování obrazu, na část, kde je blíže 

vysvětlena zvolená metoda segmentace pro praktickou část a v třetí části jsou vysvětleny matematické 

principy pro měření v obraze. 

2.1 Základní principy zpracování digitálního obrazu 

Hlavním úkolem před zpracováním digitálního obrazu je převést analogový signál do digitální 

podoby. Jde o změnu optické veličiny na elektrickou. Mezi základní principy zpracování digitálního 

obrazu patří digitalizace, předzpracování a analýza obrazu. 

2.1.1 Digitalizace obrazu 

Převod signálu analogového na signál digitální pomocí dvou základních procesů: vzorkováním  

a kvantováním. 

2.1.1.1 Vzorkování 

Spojitý signál se po vodorovné ose rozdělí do několika stejně velkých úseků, ze kterých se vyberou 

pouze body (vzorky), tedy signál je diskretizován v časové oblasti. Obraz je získán vytvořením matice 

M x N bodů obrazové funkce f(x,y). Jedná se o tzv. prostorové rozlišení obrazu.  

Při vzorkování je dodržován vzorkovací interval, který popisuje Shannonova věta o vzorkovací 

frekvenci: 

 Vzorkovací frekvence jednosměrného signálu musí být minimálně dvakrát větší než 

nejvyšší frekvence ve vzorkovaném signálu, aby mohlo dojít ke zpětné rekonstrukci signálu. 

 Vzorkovací frekvence dvojrozměrného signálu (obrazů) musí být minimálně dvakrát menší 

než velikost nejmenšího detailu v obraze. 

Pro uspořádání bodů při vzorkování se volí vzorkovací mřížka, která je zpravidla pravidelná  

a nejčastěji se používá ve tvaru čtverce. [4], [6], Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

 

2.1.1.2 Kvantování 

Při kvantování dochází k diskretizaci oboru hodnot signálu a je rozdělen do K jasových úrovní. 

Kvantováním vzniká jasové rozlišení. Kvantování je jevem nevratným a ztrátovým. 

Dostatečně velký počet kvantizačních úrovní zajistí, aby obraz zachycoval jemné detaily a aby 

nevznikaly falešné obrysy. Při počtu méně než 50 jasových úrovní se může obraz jevit člověku 

nedokonale, jelikož lidské oko je schopno rozpoznat až 50 úrovní jasu v monochromatickém obraze.   
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2.1.2 Předzpracování obrazu 

Pokud je nasnímaný obraz digitalizován následuje další jeho zpracování. Při digitalizaci obrazu může 

dojít ke zkreslení snímaného obrazu a zašumění. Cílem je tedy potlačení šumu, odstranění zkreslení  

a zvýraznění hrany v obraze použitím metod korekce předzpracování obrazu, které budou níže 

uvedeny. 

Typy šumu: 

 Bílý šum – signál, který má popsané výkonové spektrum  rovnoměrným  zastoupením všech 

frekvencí, je tzv. idealizovaný  

 Gaussův šum – speciální případ bílého šumu, aditivní šum (k pixelu je přičten výsledný 

šum), který má Gaussovo (normální) rozdělení 

 Impulsní šum – příkladem je šum „sůl a pepř“, při kterém dochází ke změně původní 

hodnoty některých pixelů na maximální či minimální hodnotu, tedy buď na bílou, nebo 

černou barvu 

 Kvantizační šum – dochází k němu při nedostatku kvantizačních úrovní obrazu u procesu 

digitalizace [20] 

Šum a vzniklé poruchy obrazu, které mohou vznikat při digitalizaci či přenosu, se odstraňují filtrací, 

za účelem vylepšení vlastností obrazu.  

2.1.2.1 Lokální filtrace obrazu 

Probíhá v malém okolí konkrétního pixelu, které slouží k vypočítání nové hodnoty pixelu. Jsou zde 

používány prostorové filtry, popsány tzv. konvolučními maskami (hranové operátory). Výhodou je, 

že jsou velice malé oproti filtrům, které se používají ve frekvenční oblasti. Filtry ve frekvenční oblasti 

mají velikost stejnou jako je velikost obrazu MxN. 

Principy lokální filtrace:  

 Systematicky se prochází celý obraz 

 Kolem konkrétního bodu se zkoumá malé okolí O (malý obdélník) 

 Výsledkem analýzy je hodnota konkrétního bodu (pixelu) zapsaná do výstupního obrazu 

Podle cíle použití se lokální filtrace dělí na: 

Vyhlazování – hlavní funkcí je potlačení šumu. 

 Lineární vyhlazování  - metoda spočívá ve výpočtu nové hodnoty reprezentativního pixelu 

použitím lineární kombinace hodnot zkoumaného okolí. Pro vyjádření lineární kombinace 

v prostorové oblasti, pro digitální snímky, je použita diskrétní konvoluce. Průměrování je 

základní metodou, kde ke každému pixelu je přiřazena nová hodnota jasu, která je 

vypočítána aritmetickým průměrem původních jasů v daném okolí. Nevýhodou této metody 

je rozmazávání hran v obraze.  
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 Nelineární vyhlazování – částečně odstraňuje potíže s rozmazáváním hran v obraze tím, že 

ve zkoumaném okolí O se snaží najít oblast zhruba o stejném jasu, do které konkrétní bod 

patří. [6], [20]  

 

Detekci hran  - Tato metoda bude blíže popsána v podkapitole 2.1.3.2. 

2.1.3 Segmentace  

Při segmentaci dochází k analýze obrazu za účelem nalezení objektů v obraze. V obraze se segmentují 

(oddělují) části, nebo-li objekty obrazu, jenž jsou důležité k dalšímu zpracování. Může docházet 

k detekci hran, které ohraničují jednotlivé objekty nebo k detekci celých oblastí, reprezentující 

jednotlivé objekty v obraze. Pokud je výsledkem segmentace soubor oblastí, které jednoznačně 

odpovídají objektům vstupního obrazu, pak jde o kompletní segmentaci. O částečnou segmentaci se 

jedná tehdy, jestliže výsledky segmentace se liší od vstupních objektů obrazu. Výsledky částečné 

segmentace obrazu jsou samostatné oblasti, které charakterizuje jasně zvolená vlastnost (jas, 

odrazivost, barva, textura). Technik pro segmentaci obrazu je několik, zde bude uvedeno jen několik 

z nich. [4], [6]  

2.1.3.1 Prahování 

Je jednou z nejstarších a nejjednodušších metod segmentace obrazu. Patří mezi statistické segmentační 

techniky a používá se poměrně hojně při zpracovávání obrazu. Tato metoda má výhodu, že se snadno 

implementuje a je časově nenáročná.  

Princip prahování spočívá v tom, že segmentované oblasti a pozadí mají jinou úroveň intenzity jasu, a 

proto je potřeba zvolit prahovou hodnotu (práh), která bude rozhodující pro rozdělování pixelu, zda 

daný pixel náleží do pozadí či do popředí, tedy do segmentovaného objektu. Takto je obraz procházen 

bod po bodu a pak jsou pixely náležitě zařazovány. Práh se určuje manuálně či automaticky 

z histogramu obrazu. [6], [21] 

Histogram - Graficky znázorňuje rozložení dílčích jasových složek obrazu. Na osu x se vynáší 

diskrétní hodnoty jasových funkcí a na osu y četnost výskytu úrovně šedi.[6], [15] 

Málokdy je dostačující pouze jeden zvolený práh pro celý obraz, jako je u globálního prahování, 

které zahrnuje výše uvedený binární postup prahování. Proto se využívá adaptivní způsob prahování, 

kde se obraz rozděluje na několik částí, na více úrovní, ve kterých se prahová hodnota nastavuje zvlášť 

a může se lišit pro každou úroveň. 

2.1.3.2 Detekce hran 

Každý objekt v obraze je ohraničen nějakou hranicí. Hranice se skládá z hran a hrana z bodů. Hrana je 

charakterizována jako místo, kde je zaznamenaná velká změna jasové funkce, tedy místo, kde je velká 

hodnota derivace jasové funkce. Největší hodnota první derivace bývá v kolmém směru k hraně. 

Velikost hrany je dána hodnotou derivace, která popisuje intenzitu kontury v daném bodě. Hranové 

operátory slouží ke stanovení velikosti hrany. Tato problematika je blíže popsána v [19].  
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2.1.3.3 Detekce oblastí 

Techniky detekce oblastí jsou více odolné vůči šumu ve srovnání s technikami pro detekci hran. Pro 

segmentaci oblastí je určující homogenita daného objektu v obraze (odstíny šedi, barva, textura). Tato 

problematika je blíže popsána taktéž v [19].  

2.2 Metody pro měření vzdáleností v obraze 

Tato kapitola je zaměřena na matematické principy aproximace a výpočtů vzdálenosti v obraze. Zde 

jsou principy teoreticky popsány, v praktické části a závěru je uvedeno jejich srovnání a zhodnocení. 

2.2.1 Aproximace funkce 

Jestliže má být funkce f(x) aproximována, pak je třeba ji nahradit funkcí φ(x), která je zpravidla funkcí 

„jednodušší“. Zapisuje se φ(x) ≈ f(x).   

„Interpolace je taková aproximace, při níž φ(x) nabývá v zadaných bodech xi předepsaných hodnot yi 

= f(xi). Někdy navíc žádáme, aby funkce φ a f měly v bodech xi také stejné derivace. Metoda 

nejmenších čtverců je taková aproximace, při níž φ(x) „prokládáme“ mezi zadanými body [xi, yi] tak, 

aby „vzdálenost“ funkcí f a φ byla v jistém smyslu minimální. Je přitom charakteristické, že funkce φ 

body [xi, yi] neprochází.“ Citováno z [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Princip metody nejmenších čtverců, převzato z [2] 

 

Metoda interpolace bude více charakterizována v praktické části a metoda nejmenších čtverců není 

zahrnuta v této práci z toho důvodu, že není řešením úkolu, pouze zde slouží pro orientaci čtenáře  

a srovnání s metodou interpolace.  
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2.2.2 Euklidovská vzdálenost 

Mějme dva body dané souřadnicemi (x1,y1) a (x2,y2). Výpočet jejich vzdálenosti d je dán vztahem 

          
         

      (2.1) 

podobně jako u určení velikosti vektoru (Obrázek 10) a Pythagorovy věty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Velikost vektoru v rovině, převzato z [24] 
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3 Přístupy detekce cévního řečiště z medicínských snímků 
Tato kapitola je zaměřena na rešerši možných metod pro detekci, segmentaci a vizualizaci cévního 

řečiště pro 2D projekci. Metoda fuzzy prahování byla zvolena pro řešení problematiky této práce, 

která je v podkapitole 3.3 i více teoreticky rozepsána, v kapitole 4 je pak použita v praxi. 

3.1 Metoda aktivních kontur 

Princip metody aktivních kontur spočívá v tom, že pružná křivka nebo povrch se svým dynamickým 

tvarem přizpůsobuje hraně objektu. Uzavřená řízená křivka, která je modelem aktivní kontury, se 

deformuje působením obrazových, vnějších a vnitřních sil. Obrazové síly jsou zodpovědné za 

tvarování kontury směrem ke hraně objektu. Vnější síly jsou výsledkem počátečního umístění kontury 

a vnitřní síly kontrolují hladkost průběhu, které se ještě s energií fyzikálně a matematicky definují. Pro 

různé snímky se použitý algoritmus musí vždy poupravit, jelikož neexistuje žádný univerzální, který 

by šel aplikovat na všechny stejně. [22] Metoda aktivních kontur je blíže řešena na medicínských 

snímcích v [8]. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: a) Počáteční stav aktivní kontury (vlevo), b) postup (uprostřed), c) přichycení 

kontury na hranu objektu (vpravo), převzato z [22] 

 

3.2 Metoda level-set  

Metoda level-set pracuje na podobném principu jako metoda aktivních kontur. „Křivka je 

reprezentována tzv. nulovou hladinou – řezem v rovině xy (angl. zero level set) nějakou 

vícedimenzionální funkcí. Tato funkce se nazývá level set function a každému bodu roviny xy přiřazuje 

jeho vý ku u nad nulovou hladinou. Povrch funkce se postupně adaptuje vzhledem k zadaným 

metrikám křivosti a obrazovým gradientům.“ Citováno z [22]. Tato metoda se liší od předchozí tím, že 

se tvar křivky nemění přímo, ale prostřednictvím level-set funkce.  

Ve srovnání těchto dvou zmíněných segmentací, se dá tvrdit, že metoda level-set je efektivnější pro 

aplikaci na objekty se složitým členěním. Avšak obě techniky se neobejdou bez manuálního prvotního 
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zásahu, kdy je třeba nastavit křivce přibližný cíl. Citováno z [22]. Metoda Level-set je pro medicínské 

snímky podrobněji popsána v [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Ukázka testování segmentace metodou level-set – počáteční, průběžný a koncový 

stav, převzato z [22] 

 

3.3 Metoda fuzzy prahování 

Fuzzy prahování slouží jako nástroj pro tzv. měkké prahování. Tato metoda je používána převážně pro 

zpracování různých lékařských snímků. Pracuje na odlišném principu než u klasického tvrdého 

prahování, kde je použita binární logika. Fuzzy prahování používá principy fuzzy logiky.  

3.3.1 Pojem fuzzy a fuzzy logika 

Slovo fuzzy je anglické slovo. Ve většině případů se nepřekládá a v češtině znamená nejasný, neostrý, 

neurčitý. Budu tedy ve své práci používat pojem v anglickém originále. 

V binární logice platí, že do uvažované skupiny prvek patří nebo nepatří, zatímco ve fuzzy logice do 

uvažované skupiny prvek patří a nepatří, tzn. existuje pro každý prvek hodnota členství (membership 

function) mezi 0 a 1. Hodnota 0 znamená nečlenství, hodnota 1 značí kompletní členství a hodnotám 

uvnitř intervalu je přiřazené částečné členství (např. 0,4). Binární logika popisuje prvky pouze 

hodnotami 1, nebo 0. Tato definice popisuje idealizovaný a zjednodušený svět, jelikož v reálném světě 

mnohdy nelze jednoznačně určit, kam celý prvek náleží.[1], [5] 
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3.3.2 Fuzzy množina 

Rozšiřuje teorii klasických množin. V roce 1965 byla poprvé představena veřejnosti profesorem Lofti 

A. Zadehem z kalifornské univerzity v Berkeley. Členství prvku množiny lze vyjádřit 

pravděpodobností, že prvek náleží dané množině. Míra, kterou bude mít každý prvek, je vyjádřením 

stupně příslušnosti určitého prvku k dané množině. Fuzzy množinou je každá množina, v níž je každý 

prvek charakterizován stupněm příslušnosti k této množině. Lze konstatovat, že binární systém je 

zvláštním případem fuzzy systému. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Binární množina (vlevo), Fuzzy množina (vpravo), převzato z [5] 

3.3.3 Fuzzy tresholding algoritmus 

Algoritmus fuzzy prahování (tresholdingu) se využívá převážně v oblasti segmentace, kde se v obraze 

vyskytují hodně rozdílné struktury, jako je to například v medicínských snímcích. Cílem metody je 

určit členství jednotlivých pixelů a následně seskupit pixely, vykazující stejné vlastnosti, do 

výstupních klasifikačních úrovní. Nejprve dochází k předzpracování vstupních obrazových dat, aby ve 

výsledné výstupní části vzniklo barevné mapování tkáňových struktur.  

Fuzzy algoritmus ve dvou hlavních částech: 

Vstupní veličinou je snímek (funkce) I(x)  se svým histogramem h(I). 

 Vstupní obraz se v prvním kroku segmentace rozdělí na L odlišných regionů. 

 V druhém kroku segmentace se definuje členství pro jednotlivé regiony až po n-tý výstupní 

region  

           .     (3.1) 

Postup navrženého fuzzy algoritmu: 

 

Řešením je normalizace histogramu h(I) vstupního obrazu I(x) jako u klasických 

prahovacích metod. Histogram slouží k nalezení maxim a minim k následnému vypočítání 

prahové hodnoty. Měly by se odstranit všechny odlehlé hodnoty a ohraničit histogram na 

interval [0,1].   
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Hledání maxim: Faktem je, že počet maxim odpovídá počtu výstupních oblastí. Mapovaná 

tkáň má obvykle mnoho rozdílných složitých struktur s různými intenzitami, které je 

zapotřebí náležitě od sebe rozlišit. Vztah pro stanovení počtu maxim: 

 

      .     (3.2) 

 

Po ukončení detekce maxim je třeba provést filtraci vstupního obrazu použitím filtru typu 

dolní propust. Vztah pro filtraci: 

                  (3.3) 

 

Dále se provádí přizpůsobení součtu L známých rozložení obrazových intenzit histogramu, 

které je doplněno optimalizačním procesem. 

Dílčí rozložení pravděpodobností: 

 

                
   .    (3.4) 

 

Kde pl(x) je pravděpodobnost rozložení a ωl je jednotlivá váhová funkce. 

 

Odvození členství pro každý výstupní region odhadem pravděpodobnosti 

 

        
            

             
 
   

 ,   (3.5) 

 

že daný pixel x obrazu I náleží do příslušného regionu Rl.  

 

Cílem je využívání membership funkcí s aplikací zákonů histogramu pro modelování 

výsledných Fuzzy množin, které taktéž poskytují informace o členství. V tomto ohledu se 

jeví přínosnou metodou použití Gaussovy funkce příslušnosti.  

 

Je zapotřebí definovat a přiřadit členství (membership funkci) do příslušného regionu. 

Členství vstupního obrazu I(x) je ve výstupním regionu Rl definováno jako μl (I(x)) 

s omezením: 

 

            
   .     (3.6) 

 

První segmentace obrazu je dána vztahem: 

 

                 .    (3.7) 

M(x) je výsledný prahovaný obraz, na kterém je aplikováno nejjednodušší prahování, tudíž 

pro přesnější segmentaci je vhodné provést následující krok procesu. 
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Jeden z problémů prahovací metody je velká citlivost na šum a odlehlé hodnoty. Tyto 

nežádoucí parametry vznikají v okolí hran objektů při barevném mapování. Výše uvedený 

postup je navržen lineárně. Pokud se využije nelineární metody pomocí mediánového filtru, 

pak je určen následovně: 

  
                      .    (3.8) 

Medián se počítá pro okolí každého pixelu.  

 

Konečný výstup prahovaného obrazu pomocí mediánu charakterizuje rovnice: 

 

            
       .     (3.9) 

 

Čerpáno z [18]  
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4 Návrh řešení vizualizace cévního řečiště pomocí Fuzzy 

segmentační techniky 
 

Metoda, kterou popisuje schéma (Obrázek 14), byla teoreticky popsána v kapitole 3. Tato kapitola 

zahrnuje názornou ukázku aplikace Fuzzy metody prahování na vybrané snímky z MR. Při práci se 

snímky lze nastavovat dva parametry metody, a to počet výstupních množin a filtraci. Zmíněné dva 

parametry budou stěžejní pro následné testování a hodnocení snímků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Vývojový diagram fuzzy tresholding algoritmu  
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4.1 Analýza jedné sekvence snímků 

V první fázi bylo cílem zjistit, zda na snímcích jedné sekvence (sled více snímku v krátkém časovém 

intervalu – Obrázek 15) vyšetřovaného pacienta, lze detekovat stejné barevné výstupy všech snímků. 

S předpokladem, že každý snímek byl přednastaven na stejný počet výstupních množin (Obrázek 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Šest snímků jedné sekvence z vyšetření MRA karotických tepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Nefiltrované snímky jedné sekvence – 9 výstupních množin  
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Je patrné, že při nastavení snímků jedné sekvence na stejnou hodnotu výstupních množin bez filtrace, 

jednotlivé výstupní snímky sekvence nekorespondují stejně rozvrženou barevnou „mapou“ (Obrázek 

16). 

Dále bylo zjištěno, že každý snímek sekvence má hranici počtu výstupních množin, nad kterou se 

přestává měnit jeho zbarvení a ustálí se pouze na jedné stejné barevné „mapě“. Nasycení snímku, tedy 

maximální hodnota pro počet výstupních množin se u každého snímku sekvence liší (Obrázek 17). 

Hodnoty maxim jsou následující 15, 16, 16, 17, 15, 16 výstupních množin v tomto pořadí pro 6 za 

sebou jdoucích snímků sekvence, zleva doprava (viz. Obrázek 17). Taktéž je možné si povšimnout, že 

se opět neshoduje barevné „mapování“ i při nasycení jednotlivých snímků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: Snímky jedné sekvence s maximálním počtem výstupních množin bez filtrace 

 

Sekvence byla analyzovaná i z pohledu filtrace jednotlivých snímků. Filtrace snímků pro 2 výstupní 

množiny je vyobrazena níže (Obrázek 18), kde je vidět, že každý snímek po filtraci nabývá stejných 

barev a se zvyšujícím počtem výstupních množin se již barvy nezmění. Avšak u 1. a 2. snímku 

sekvence tomu tak není, jev neměnnosti barev při filtraci těchto snímků nastává až od 3 výstupních 

množin a zůstává nadále v barevné kombinaci znázorněné v obrázku (Obrázek 19).  
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Obrázek 18: Filtrace snímků sekvence – 2 výstupní množiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Filtrace snímků sekvence – 3 výstupní množiny  
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4.2 Analýza snímků 

V této části bude použito k analýze několik samostatných snímků pacientů vyšetřovaných MR, na 

kterých bude reprezentováno několik dalších úvah, nikoli se tedy nejedná o daný počet snímků z jedné 

sekvence, jak tomu bylo v předchozí podkapitole 4.1. Je třeba zmínit, že MRA snímek karotických 

tepen (Obrázek 20) je zcela odlišný od předchozích snímků sekvence, liší se ve vyšetřované osobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: MRA snímek karotických tepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21: Srovnání počtu množin a) 18 množin – maximum (vlevo), b) 4 množiny (vpravo) 
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Na obrázku na předchozí straně je srovnání dvou barevných „map“ snímků dvou zvolených množin,  

o kterých se bude hovořit dále (Obrázek 21). 18 množin bylo zvoleno proto, že této hodnotě bylo 

dosaženo maxima nasycení. Dále se barvy v obrázku, při zvyšování množin, nemění. 4 množiny byly 

zvolené záměrně proto, že mají souvislost s filtrací u daného snímku, viz. dále. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22: a) Filtrovaný snímek – 18 množin (vlevo), b) prahovaný snímek  – 18 množin 

(vpravo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23: a) Filtrovaný snímek – 4 množiny (vlevo), b) prahovaný snímek – 4 množiny (vpravo) 
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Na obrázcích jsou zobrazeny filtrace segmentovaných snímků dvou zvolených množin (Obrázek 22 

 a Obrázek 23) a ukazuje se, že ne vždy je žádoucí volit nejvyšší počet množin jako nejschůdnější 

řešení pro vizualizaci cévního řečiště pro případnou další práci (například měření). Při porovnání obou 

snímků daných množin lze vidět, že filtr ve snímku pro 18 množin filtruje i část struktury patřící 

pravděpodobně cévnímu řečišti, kterou by mohl uživatel (například lékař) považovat za důležitou  

a žádoucí ve snímku zanechat. 

Následující obrázky budou koncipované stejně. Vždy je vyobrazen originální MR snímek, 

segmentovaný snímek s maximálním nasycením množin, jeho filtrace a prahovaný vyfiltrovaný 

snímek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24: a) MRA snímek bérce (vlevo nahoře), b) 15 množin – maximum (vpravo nahoře), 

c) filtrace snímku (vlevo dole), d) prahovaný snímek (vpravo dole)  
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Z porovnání snímků bérce (Obrázek 24a, Obrázek 25a) je pouhým okem patrné, že snímky jsou jinak 

kvalitní z hlediska zašumění. Je možné, že právě vzniklý šum při vyšetření má vliv na segmentaci  

a vizualizaci cévního řečiště. Liší se opět počet množin nasycení, ale důležitý poznatek při prahování 

je ten, že interval hodnot pro potlačení okolních struktur je pokaždé volen jiným způsobem. Na 

obrázku s 15 množinami byl interval hodnot volen od minimální hodnoty barevné škály (hodnota 1), 

zatímco interval na druhém obrázku byl od čísla 5 po číslo 6. Takto zvolený interval byl proto, že se 

lépe mohla potlačit okolní nežádoucí struktura. Vzniklý obdélník (viz. Obrázek 25d) je nežádoucím 

artefaktem filtrace a prahování, jasová kontura pravděpodobně vznikla při anonymizování snímku 

 a nešla ze snímku odstranit. Metoda prahování není vždy dokonalá, a proto lze vidět, že někdy 

zanechává už v prahovaném snímku struktury, které nejsou žádoucí (červeně obarvené struktury viz. 

Obrázek 24d).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25: a) MRA snímek bérce (vlevo nahoře), b) 13 množin – maximum (vpravo nahoře), 

c) filtrace snímku (vlevo dole), d) prahovaný snímek (vpravo dole) 
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Metoda byla aplikována i na snímek, který sice je z MRA vyšetření, ale není tak kvalitní jako snímky 

předchozí (Obrázek 26a). Snímek je zanesen silným šumem, jež má patrně vliv na nízký počet 

maximálního počtu výstupních množin. I přesto zvolená metoda může sloužit k detekci a vizualizaci 

cévního řečiště (Obrázek 26 b, c, d).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 26: a) MRA snímek pánevního dna (vlevo nahoře), b) 5 množin – maximum (vpravo 

nahoře), c) filtrace snímku (vlevo dole), d) prahovaný snímek (vpravo dole)  
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4.3 Princip prahování snímku 

Snímek, který prošel metodou segmentace a filtrace může být dále prahován podle následujícího 

algoritmu (Obrázek 27). Metoda prahování naznačuje, jakým způsobem můžou být „potlačeny“ 

nežádoucí struktury snímku do pozadí.  

Mějme segmentovaný snímek S a vložené hodnoty dolní a horní meze oblasti (výčet z barevné škály 

segmentovaného snímku), kterou chceme prahovat. Dále důležitým parametrem je velikost snímku 

(matice), kde počet řádků a sloupců reprezentují proměnné i a j. Každý pixel snímku je procházen  

a řeší se, zda hodnota jasu pixelu náleží intervalu zvolených hodnot prahování. Jestliže jasová hodnota 

pixelu patří do intervalu, změní se jeho hodnota na hodnotu jasu pozadí (barvy pozadí), jestliže 

intervalu nepatří, pixel nese dále hodnotu jasu stejnou (barva pixelu se nemění). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27: Vývojový diagram pro prahování – „potlačení“ okolních nežádoucích struktur do 

pozadí a ponechání žádoucího cévního řečiště v popředí 



33 
 

5 Návrh řešení měření cévního řečiště v MR snímcích 
Pro měření cévního řečiště z MRA snímků, byly vybrány a srovnávány dvě metody. Metoda 

euklidovské vzdálenosti a metoda interpolace. Dále budou názorně ukázány výhody i úskalí zvolených 

metod. Kapitola zahrnuje i podkapitolu pro měření průměru cév a podkapitolu zaměřenou na 

naměřené hodnoty a jejich převod na reálnou velikost.  

5.1 Měření délky cév metodou euklidovské vzdálenosti 

Metoda euklidovské vzdálenosti má tu výhodu, že při prokládání cévy body (křížky) buď 

v originálním, nebo segmentovaném snímku, mohou být body kladeny jakkoli bez omezení. Křivka 

následně proloží body a spojí je přesně podle jejich posloupnosti. Spojení probíhá přes nejkratší 

vzdálenost mezi body, tedy při přiblížení křivky, lze vidět, jak je lomená jako několik úseček 

spojených za sebou (Obrázek 29). To je z toho důvodu, že právě tato metoda pracuje s vektory a céva 

nebude nikdy proložená hladkou křivkou. Metoda je blíže popsána ve vývojovém diagramu (Obrázek 

31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 28: Proložení karotické cévy křivkou v MRA snímku – metoda euklidovské 

vzdálenosti  
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Obrázek 29: Přiblížení snímku v místě kličky cévy – ukázka lomené křivky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30: Proložení karotické cévy křivkou v segmentovaném snímku – metoda euklidovské 

vzdálenosti 
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Mějme originální či upravený snímek nahraný a zobrazený. Nyní je zapotřebí proložit cévu vnesením 

bodů, výstupem jsou dva vektory x a y mající stejnou délku a jejich délka se rovná počtu vložených 

bodů. Hodnoty ve výstupních vektorech x a y zároveň interpretují hodnoty souřadnic  

x a y zvolených bodů. Dále se určí do proměnné k počet iterací (opakování) cyklu. Počet iterací je dán 

intervalem od jedné do velikosti délky vektoru x mínus jedna. Proměnná l označuje daný cyklus, tedy 

vzorec pro výpočet jedné vzdálenosti dvou bodů (euklidovská vzdálenost) daných souřadnicemi. Pak 

se provádí součet všech délek cyklu a následně se provede přepočet sumy na reálné jednotky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31: Vývojový diagram algoritmu proložení cévy body a křivkou i s výpočtem délky 

cévy pro metodu euklidovské vzdálenosti  
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5.2 Měření délky cév metodou interpolace 

Interpolace má několik druhů, lineární (Linear), nejbližší soused (Nearest), kubická splajn – tzv. 

Hermitova (Cubic), spline (Spline) a kubická po částech (Pchip), které MATLAB ve svých funkcích 

podporuje. Na obrázku (Obrázek 36) je algoritmus interpolace blíže popsán. Pro ukázku byly vybrány 

pouze tři ze zmíněných pěti druhů, a to interpolace lineární, splajn a kubická. Lineární byla zvolena 

z toho důvodu, že se tvarem podobá euklidovské metodě (Obrázek 32c, d). Splajn byla použita pro 

porovnání s kubickou interpolací. Na začátku je třeba osvětlit důvod, proč jsou snímky pro měření 

metodou interpolace otočeny o 90°. Faktem je, že interpolace se chová jako funkce, proto není možné, 

aby parametru x byly přiřazeny dvě hodnoty y. Což je určující pro místo vložení bodů při prokládání 

cévy a s tím spjatá i volba vzdálenosti dvou bodů (například Obrázek 32c a Obrázek 33b).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32:Interpolace lineární – a) Lineární interpolace (vlevo nahoře), b) přiblížený snímek 

v místě úskalí všech druhů interpolace (vpravo nahoře), c) přiblížení rizikové oblasti (vlevo 

dole), d) přiblížení lineární interpolace – lomená křivka (vpravo dole) 
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V následujících třech obrázcích lze vidět vždy proložení cévy zvolenou metodou a také přiblížení 

snímku v rizikové oblasti. Za rizikovou oblast se označuje větší vzdálenost dvou bodů, kde není 

potřeba cévu prokládat více body, jelikož je na některém úseku relativně v přímce.  

 

Obrázek 33: a) Interpolace - spline (vlevo), b) přiblížení rizikové oblasti (vpravo) 

 

Obrázek 34: a) Interpolace kubická – Hermitova (Cubic) (vlevo), b) přiblížení rizikové oblasti 

(vpravo)  
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Obrázek 35: a) Aplikace metody euklidovské vzdálenosti na snímek otočený o 90°,  

b) přiblížení rizikové oblasti (vpravo) 

 

Pro vizuální srovnání zde byla použita i metoda euklidovské vzdálenosti. Za povšimnutí stojí riziková 

oblast metody spline (Obrázek 33b), kde lze vidět, že při větší vzdáleností umístění dvou bodů začíná 

křivka vychylovat, je to dáno tím, že funkce spline prokládá každé dva body parabolou, v tomto 

případě je rozkmit křivky nežádoucím jevem. Metoda kubická se tedy dá pokládat možná za 

nejpřesnější ze zvolených druhů interpolace. Splňuje podmínku spojení dvou bodů, prokládá body 

funkcemi jednoduchými a v každém bodě existuje první a druhá derivace výsledné aproximace.[3] 
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Nahraný snímek je otočen o 90°. Následuje vložení bodů, výstupem jsou dva vektory x a y mající 

stejnou délku a jejich délka se rovná počtu vnesených bodů, stejně jako u algoritmu pro euklidovskou 

metodu. Nyní se zavedou dvě proměnné – Mn a Mx, které označují první a poslední prvek (hodnotu) 

vektoru. Dále se určí interval xp, který určuje nové rozdělení intervalu vymezeném vektorem x (liší se 

od x). Označení yi je určeno pro vektor interpolovaných hodnot, dále se v tomto tvaru zapisuje funkce 

pro výpočet v MATLABU. Algoritmus končí vykreslením křivky. [12]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 36:Vývojový diagram algoritmu proložení cévy body a křivkou pro metodu interpolace   

Snímek pootočen 

o 90 stupňů

Vložení bodů 

Načtení souřadnic 

bodů [x, y]

Mn = min (xi)

Mx = max (xi)

xp = [Mn:0.1:Mx]

yi =

 interp1(xi,yi,xp,'metoda')

Vykreslení křivky
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5.3 Měření průměru cév 

Při měření průměru cév byla použitá úsečka s flexibilními konci. Úsečku jde libovolně nastavovat 

podle potřeby vzdálenosti. Uživatel si může daný snímek přiblížit, aby mohl určit vzdálenost, jak uzná 

za vhodné. Jestliže si vzdálenost nastaví a zmáčkne klávesu ENTER, bude vzdálenost přepočtena na 

reálné jednotky (cm či mm). Funkci vložení úsečky má v sobě naprogramovaný MATLAB a pro 

řešení problému je metoda s úsečkou maximálně vhodná, jelikož umožňuje uživateli přesnou 

manipulaci. Pokud by se odvážil uživatel bez přiblížení snímku určit body pro výpočet vzdálenosti, 

mohl by zajisté použít i metodu pro výpočet délky z podkapitoly 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 37: a) Snímek s vloženou úsečkou pro měření průměru cév (vlevo), b) přiblížení 

snímku při manipulaci s konci úsečky (vpravo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 38: a) Segmentovaný snímek s vloženou úsečkou pro měření průměru cév (vlevo),  

b) přiblížení snímku (vpravo) 
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5.4  Analýza a přepočet naměřených hodnot 

Aby bylo možné tvrdit o naměřené hodnotě, že se blíží reálné hodnotě, je nutné mít ve snímku nějaký 

údaj z reality, podle kterého se bude naměřená hodnota přepočítávat. Ve snímcích, které sloužily 

k aplikaci metod měření, je parametr zorného pole MR udán v centimetrech, tzv. Field of view (FOV) 

(viz. Obrázek 39). Druhý důležitý parametr, rozlišení snímku, je taktéž potřebný k přepočtu naměřené 

hodnoty na reálnou velikost. Kdyby ovšem nebyl k dispozici žádný reálný údaj, pak by se reálná 

hodnota musela přepočítávat spíše odhadem. Odhad a přepočet by se vztahoval k velikosti anatomické 

struktury v těle, například velikost nějaké kosti či části páteře vyšetřované osoby, avšak tato teorie 

není úplně tak možná při vyšetření MR, jelikož kosti se zde zobrazují velmi špatně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 39: Umístění reálného údaje FOV (červený obdélníček) 
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6 Graficko uživatelské rozhraní (GUI) v MATLABu  
Uživatelské rozhraní tvoří tři hlavní okna, která na sebe v ovládání navazují, ale je umožněný i návrat 

zpět v rámci jednotlivých oken. Aplikace slouží uživateli pracovat s nahraným snímkem. Segmentace 

snímku je možná až do 20 výstupních množin, pokud se ovšem maximální nasycení množin projeví už 

dříve, ke zvolení maximálního počtu množin aplikace většinou ani nedojde.  Uživateli je umožněno 

snímek filtrovat a následně prahovat od okolních struktur. Ve třetím okně se volí měření délky nebo 

průměru z originálního či segmentovaného snímku, ale nejdříve si uživatel musí zadat rozměr snímku 

a jednotky, do kterých se má naměřená hodnota převést. Níže je popsán návod, jak s aplikací pracovat. 

6.1 Aplikace - uživatelské rozhraní 

Po spuštění aplikace se zobrazí okno s názvem „Nacteni_snimku“ (Obrázek 40a), kde si uživatel 

pomocí ovládacího prvku „Načtení snímku“ vybere z jakékoli složky (Obrázek 40b) snímek, se 

kterým chce pracovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 40: a) Spodní okno - Nacteni_snimku po spuštění aplikace, b) vrchní okno – otevřená 

složka pro výběr snímku  



43 
 

 

Obrázek 41: Okno „Segmentace“ pro práci se snímkem 

 

Jakmile je snímek vybrán, může se přejít k samotné úpravě snímku stisknutím „Segmentace“. Otevře 

se okno s názvem „Segmentace“ (Obrázek 41). Se snímkem se může začít pracovat po vybrání počtu 

výstupních množin z rolovacího menu (tzv. „rolovač“)  (Obrázek 42a). Zobrazí se barevný snímek, 

který bude velmi zašuměný, proto je k dispozici potvrzovací prvek filtrace pro ANO či NE, tzv. 

radiobutton (Obrázek 42b).  

 

 

 

 

Obrázek 42: a) Rolovač – počet množin (vlevo), b) Radiobuttony filtrace (vpravo) 

Ve snímku se ukáže barevná škála, podle které se uživatel řídí v dalším kroku. Podívá se do snímku  

a podle škály vybere hodnotu barvy, kterou chce ze snímku odstranit. Převážně to budou barvy 

okolních struktur, aby v popředí zůstalo cévní řečiště. Zvolí si tedy dolní a horní mez hodnot a zadá je 

do políček pro meze prahování (Obrázek 43). Stisknutím „Prahuj“ potvrdí, že chce snímek prahovat. 

Pro kontrolu vždy „vyskočí“ varovné okno s názvem „Upozornění“ (Obrázek 49), kde je informován  

o formátu desetinného čísla, tedy je zapotřebí psát číslo s tečkou.  
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Obrázek 43: Pole pro vložení hodnot mezí s potvrzovacím prvkem „Prahuj“ 

Další práce se snímkem je umožněna po stisknutí „Měření cév“, kdy se objeví okno s názvem 

„mereni“ (Obrázek 44). V okně „mereni“ je několik možností pro měření cév. Lze měřit délku  

i průměr cév jak v originálním snímku, tak v segmentovaném prahovaném snímku. Je důležité, aby 

uživatel zadal rozměr, který najde v originálním snímku vpravo dole. Číslo rozměru je v centimetrech, 

proto se nemusí už dále převádět. Zadává se pouze jedno číslo (například šířka snímku bez jednotek). 

 

Obrázek 44: Okno s názvem „mereni“ pro měření délky a průměru cév 
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Dalším důležitým parametrem při měření jsou jednotky, které se zadávají v rolovacím menu. Uživatel 

si může zvolit z jednotek centimetrů či milimetrů. Po zadání důležitých parametrů a po stisknutí 

ovládacího prvku měření délky se objeví okno s názvem Figure, kde uživatel pomocí kurzoru 

(Obrázek 46) proloží body tvar cévy, kterou chce měřit (Obrázek 45), zmáčkne na klávesnici ENTER  

a hodnota délky cévy se zobrazí v okně „mereni“ (Obrázek 47) v daném řádku v požadovaných 

jednotkách. Bylo by dobré zmínit, že nastavení přiblížení snímku před vkládáním bodů není možné. 

 

 

 

Obrázek 45: Kurzor pro vložení bodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 46: Okno „Figure“ s proloženou křivkou pro měření délky cévy 
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Obrázek 47: Okno „mereni" s vypočítanou délkou cévy 

 

Pro měření průměru cévy či nějaké vzdálenosti ve snímku slouží prvek „Průměr v originálním 

snímku“ (popřípadě v segmentovaném snímku). Nejdříve je třeba opět zadat rozměr a požadované 

jednotky. Poté se objeví okno „Figure“ (Obrázek 48) se zvoleným snímkem a úsečkou, se kterou lze 

libovolně manipulovat. V tomto měření je umožněna manipulace se snímkem před měřením, jak 

uživatel uzná za vhodné, pomocí okének v horní liště okna „Figure“. Například může přiblížit či 

oddálit snímek. Jakmile má vše nastavené, včetně měřící úsečky, je povinen zmáčknout klávesu 

„ENTER“ pro vypočítání hodnoty průměru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 48: Okno „Figure" pro měření průměru cév a vzdálenosti ve snímku 
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Každé okno aplikace, kromě oken „Figure“, obsahuje ovládací prvky pro další možnosti událostí 

v aplikaci. Většinou se jedná o prvky pro návrat k předchozímu oknu nebo na samotný začátek 

k výběru snímku ze složky. Uživatele po celou dobu práce s aplikací doprovází ikony typu „Sdělení“, 

„Upozornění“ a „Chyba“ (Obrázek 49), které postupně „vyskakují“ během ovládání, aby se předešlo 

či zamezilo nedorozumění. Celá aplikace se dá vypnout tlačítkem „Konec“ (Obrázek 50) v prvním 

okně aplikace s názvem „Nacteni_snimku“. Tlačítko „Zavřít“ slouží pouze k zavření aktuálního okna.     

 

 

 

 

Obrázek 49: Ikony doprovázející uživatele při ovládání aplikace 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 50: Okno „Konec" pro výběr možnosti ukončit aplikaci či nikoli 

 

  



48 
 

Závěr 

Aplikovaná metoda Fuzzy prahování nese jak klady, tak zápory. Velkou výhodou je, že pracuje na 

principu fuzzy logiky, tedy nepracuje pouze se dvěma barvami, ale se škálou barev, které jsou 

přidělovány různým strukturám analyzované oblasti. Avšak z toho nelze jednoznačně určit, která 

barva náleží které struktuře (například jakou barvou se barví cévní řečiště). Další výhodou je, že 

metoda umí dobře vyhlazovat hrany, což je určující pro segmentaci a následnou extrakci od okolních 

struktur. Úkolem bylo zjistit, zda na poskytnuté sekvenci snímků se stejně navolenými množinami 

metoda vrací shodné výstupy barevného „mapování“. Prokázalo se, že pro nefiltrované snímky nikoli 

(Obrázek 16). Od určitého počtu množin filtrovaných snímků se „mapování“ shoduje (Obrázek 19), 

nicméně filtrace způsobí spojení jednotlivých struktur do sebe a cévní řečiště nelze rozpoznat. Pokud 

se jedná o snímky, které nejsou součástí sekvence, tak lze jednoznačně tvrdit, že se žádný nebarví 

stejně a každý má jiný maximální počet nasycení množin. V tomto směru se nepodařilo dojít 

k řešením a opatřením, která by práci segmentace zautomatizovala.  

Pro měření délky cév byla zvolena metoda euklidovské vzdálenosti jako přesnější, i když má také své 

stinné stránky. Jako výhoda se jeví fakt, že metoda pracuje s vektory a body do snímků mohou být 

vneseny libovolně, tudíž proložená křivka může nabývat dvou či více hodnot pro jednu x-ovou 

souřadnici. Což se nedá tvrdit o metodě interpolace. Největší nevýhoda euklidovské metody se 

projevuje tak, že aproximovaná křivka je lomená čára, která nepřesně kopíruje cévu, a proto naměřená 

vzdálenost může být zanesena touto chybou. Přesto chyba vzniklá interpolací je značně větší, jelikož 

interpolační křivka plně opomíjí klikaté struktury cév a naměřená hodnota bude výrazně menší 

(Obrázek 32b). Hodnota naměřené délky cévy metodou interpolace se lišila od hodnoty změřené 

euklidovskou vzdáleností zhruba o 10 cm. Velikost průměru zvolené cévy byla 0,7 cm. Avšak 

navzdory faktu, že snímky jsou pouze v 2D projekci a nedá se určit zejména sklon cév, dá se říct, že 

zanesené chyby nepřesností uživatele při obsluze aplikace jsou zanedbatelné.  

Tato bakalářská práce slouží jako koncept pro řešení projektu na podobné téma se zaměřením na 3D 

projekci, který se bude v budoucnu realizovat pro účely Nemocnice Podlesí a.s. v Třinci.  

K vypracování praktické části byla použita verze MATLABu R2011a. Poskytnuté snímky byly ve 

formátu JPG, nikoli v originálním formátu DICOM. 
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